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A. AROTZENA | LESAKA
Nola izan zen Bortzi-
rietako bertso eskola-
ren hasiera?
Nafarroanapenaszego-
enbertsolarigazteriketa
bertsolarigazteenbeha-
rra izugarria zen. Ber-
tzalde,Tantirumairuikas-
tolan bertsolaritza lan-
tzengenuentaldetxobat
jarraitzeko interesaturik
geunden, instituturairis-
tean bertsolaritza alde
baterauztenbaitzen.Bi-
ttor Elizagoien eta Ma-
nolo Arozenak, gaiari
adarretatik heldu eta
deialditxo bat egin zu-
ten. Hasierako helburu
nagusiabertsolariaksor-
tzea izan zen.
Nafarroan lehenbiziko
bertso eskola izan al
zen Bortzirietakoa?
IruñekoZaldikoMaldiko
elkarteanhelduentalde-
txobat elkartzenzenor-
duan, baina gaztetxoei
zuzendutako lehen ber-
tso eskola izan zen. Le-
hen ikasturtean Ekaitza
elkartean elkartzen gi-
nen, Arantzako talde
handi bat animatu bai-
tzen,Lesakako6-7ikas-
lerekin batera. Lehen
ikasturtea aitzinera joan
ahala, aranztarrak gu-
ttiago ziren eta Lesaka-
ko guztiek jarraitzen ge-
nuen. 1991-1992 ikas-
turtean Lesakako Arra-
no elkartean elkartzen
hasi ginen.
Bertso irakaskuntzan
gauzak aunitz aldatu
dira 25 urteotan?
Bai, arlo gehienetan be-

zala. Gaur egun eskola
arautuagoa dago, adin/
mailaren arabera bana-
tzen dira taldeak, matri-
kulaordaintzenduteikas-
leek, material eta balia-
bide berriak erabiltzen
dira: internet, arbela di-
gitala…
Zenbatjendemugitzen
dubertsoeskolakBor-
tzirietan?
Gaur egun zazpi talde
elkartzen dira bortz he-
rrietan: Beran helduak
etaLabiagaikastolakoa;
Etxalareta Igantzinhau-
rren taldeak badira eta
Lesakan,helduena,gaz-
tetxoena eta haurrena.
50 ikasle ingurudeneta-
ra. Horretaz gain Lesa-
kan, helduen talde bat
euren kabuz elkartzen
da.

Bainabertsoeskolaez
dabakarrikbertsolari-
ak sortzeko ikastokia
edo elkargunea…
Bertsolariakezezik,ber-
tsozaleak,gai-emaileak,
epaileak… denetik ate-
ratzen da bertso esko-
latik.Bertsolariakkanta-
tuahalizatekomugimen-
du handi bat behar du
inguruan eta era berean
bertsotarako gaitasun
berezirik ez duenak ere
bere tokia topa dezake
bertsolaritzaren inguru-
an.Helburuatransmisioa
da, hurrengo belaunal-
diei bertsolaritza trans-
mititzea. Bertsolaritza
modu dinamikoan bizi-
tzen badugu, dinamika
horrek erakarriko ditu
bertsozaleak gure ingu-
rura eta bertsolaritza bi-

zirikmantentzekobehar
direneragileguztiak iza-
nen ditugu gurekin.
Zertan aldatu da ber-
tsolaritzaren egoera
duela25urtetikhonat?
Duela 25 urte biziraupe-
nabera zalantzan zego-
en. 90. hamarkadango-
raldi bat bizitu zuen eta
orain Bertsozale Elkar-
tearen eta hainbat ber-
tsozaleren lanari esker
osasuntsu eta egonkor
dagoela erran daiteke.
Gainera, egun, gehiago
hausnartzen da egiten
dugunaz,nolakobertso-
kerak,estereotipoak,ga-
iak, gaien trataera…
Eta etorkizuna nola
ikusten duzue?
Bertsozale, Udalen eta
Mankomunitateen la-
guntzarieskerbizirauten
du Bertsozale elkartea-
ren egitasmoak, baina
beharbezala lanegiteko
Gobernuaren laguntza
behar genuke. Urteroko
kezka nagusia zorra no-
laordaindukodugunizan
ordez, bertsolaritzaren
proiektua nola bideratu
izan behar luke eta gaur
egunkezkaekonomikoa
da nagusi urtero.
Eskola emateaz gain,
zeinekitaldiantolatzen
dituBortzirietakoBer-
tso Eskolak?
Bertsootordua, taldeka-
ko lehiaketa, bertso an-
tzerkia, kurtso bukaera-
ko besta, zaharretxeko
saioa, herriarteko desa-
fioak... aunitz dira urtean
zeharbertsoeskolakan-
tolatzen dituen saioak.

Duela 25 urte, 1990eko urrian sortu zen
Bortzirietako bertso eskola. Mende laurden
honetan, Nafarroako txapeldun suertatu diren
hainbat bertsolari ez ezik, gai-jartzaileak,

bertso epaileak eta, orokorrean, bertsozaleak
atera dira eskolatik. Gaur egungo Nafarroako
Bertsozale Elkarteko presidentea den Alaitz
Rekondo ere bertso eskolako ikasle izan zen

bere garaian. Urtemugaren aitzaki horrekin
hainbat ekitaldi antolatu dituzte urriaren
24an. Orduan ikasle eta gaur egun irakasle
den Estitxu Arozenarekin izan gara.

Estitxu AROZENA | Bortzirietako Bertso Eskola

«Hurrengo belaunaldiei bertsolaritza
transmititzea da gure helburua»

LEHEN PLAZA
«Nafarroako hainbat
txapeldun atera dira
Bortzirietako bertso
eskolatik, hori horrela
da. Dena den bertso-
lari bat txapeldun
ateratzen denean,
meritu handiena
berea da. Bertso
eskolak baliabideak
eskaintzen ahal ditu
baina lan gehien nor-
berak egin behar du.
Egañari entzun nion
behin eta ados nago:
bertso eskola lehen
plaza da, etxean lan-
dutakoa erakusteko
lehen plaza».

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Estitxu Arozena, bertso eskolako Lesakako gaztetxoen taldearekin.
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G. ALTXU
Otoemisio izena du

haurrei jaiotakoanegiten
zaienentzumenazterke-
tak. Idoiaren alabak ez
zuenprobapasaetaha-
sieran zerbait entzuteko
gai zen edo ez ez zeki-
ten arren, azkeneko
emaitzetan jakin dute
guztiz gorra jaio zela.
13 hilabete zituela

operatueta inplanteaja-
rri zioten. Inplantea jar-
tzeak, ordea, ez du au-
tomatikokientzutekoau-
kera ematen. 15 hilabe-
tezitueneanentzutenha-
sizenetaorduantxeekin
zioten gurasoek inplan-
teen bitartez entzuten
erakusteari.
Entzumenaren arre-

tan sekulako lana egin
duteetaoharkabeanpa-
satzen diren soinu asko
antzemateko gai dela
kontatudiguIdoiaamak.
Arreta hori lortzeak lan
handia suposatu diela
ere aipatu digu. Esate-
rako,Madrilenegindako
lehenkontsultaekarridu
gogora: «egun hartatik
aurrera etxera tinbrea jo
eta gero sartuko ginela
esanzigutenbertan,hau
da, jada ezin genituela
giltzak erabili. Hartara,
gure alabak tinbrearen
hotsa entzundakoan
ulertukozuenetxeranor-
bait zetorrela». Egune-

rokotasuneanizugarrizko
lana egiten dute, baina
tartekadeskantsuakere
hartzendituzte.Udahau,
adibidez, oso lasai pasa
dutela dio Idoiak, «mo-
mentu bakoitzean zer
egiten genuen kontatu
diot, baina oso era la-
saiean, entzumena ba-
karrikerabilidugu,estra-
tegia gehiagorik gabe».
4 urteko alaba ingu-

ruan bat gehiago da eta
ingurua ere erabat mol-
datu da dituen beharre-
tara.Irakasleekadibidez,
FMekipoaerabiltzendu-
te ikasgelan, irakaslea-
ren ahotsa argiago eta
zuzenagoentzundezan.
Ekipo honek mikrofono
batdu, irakasleakberta-
tikhitzegitenduetaaho-
tsa zuzenean inplantee-

tara iristen da. Honi es-
ker, «haurren bat nega-
rrez ari bada edo ikas-
gelan zalaparta handia
baldinbadago,gureala-
ba ez da hain erraz des-
pistatzen».Gainera,ikas-
tetxeko langileek Ma-
drileko terapeutarekin
harreman zuzena dute
eta honela «guztiok no-

rabide berdinean aurre-
ra egiten dugu». Idoiak
zorte handia izan dutela
azpimarratu izan du,
«inguruan tokatu zaizki-
gunprofesionalekinezin
naiz kexatu».
Bada oraindik gor-

mutua eta gorra kon-
tzeptuak desberdintzen
ez dituena. «Gor-mutua
entzumena eta ahotsa
ez duen pertsona da.
Gorra, ordea, entzume-
na izan ez arren, ahotsa
duena da eta gaur egun
inplanteekin gure seme
alabek ahots ederrak
dauzkate». Terapia ja-
rraitzeaz gain, Bortzirie-
takoGuztiokGurasotal-
deko kidea da, «bertan
guresemealabenbehar
bereziengatik borroka-
tzen dugu elkarlanean».

Idoiarenalabari«ber-
tze edozein haurri beza-
la hitz egin behar zaio,
entzuten duelako. Ez
azkarregi, ez polikiegi.
Eztaaltuegiedofuertee-
gi ere». Soinu handiko
inguruetan, «arreta be-
rezia izanbeharda,uler-
tu duen edo ez jakiteko.
Askotan ez da ezertaz
jabetzen, ez delako soi-
nu guzti horren gainean
ahotsakdesberdintzeko
gai. Zarata zalapartatsu
horrek nekatuegitendu
askotan».
Bizitzan horrelako e-

goerek,benetangarran-
tzitsuakdirengauzeiba-
lioa ematen laguntzen
dutela dio, «batzuetan
txorakeriek kezkatzen
gaituzteeta alabakhan-
kak lurrean jarri dizkit».

GIZARTEA � ENTZUMEN URRITASUNAZ SOLASEAN

«Bizitzan benetan garrantzitsuak diren
gauzei balioa ematen lagundu dit»
Idoiaren alaba gorra da eta inplantearen bitartez entzuten ikasten ari da

Hainbat proba egin
dizkiote eta azken emai-
tzen arabera Idoiaren
alaba gorra jaio zen.
13 hilabeterekin inplan-
tea jarri zioten eta fami-
liaren eguneroko erron-
ka da entzumena gara-
tzen joatea.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Entzumena lantzen dute hilabetean behin Madrilen eta egunero etxean.

KONTZEPTUAK ARGITUZ
«Gor-mutua entzume-
na eta ahotsa ez
duen pertsona da.
Gorra, ordea,
entzumena izan ez
arren, ahotsa duena
da eta gaur egun
inplanteekin gure
seme alabek ahots
ederrak dauzkate»
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Idoia ALTUNA ERRANDONEA |

«Metodo guztiak errespetaga-
rriak dira, bakoitzak bere
bidea aukeratu behar du»
Inplantea jarritakoan, zein errehabilitazio mota daude?
Hainbat aukeradaude; zeinuenhizkuntza, terapiabimodala (kei-
nuak ahotsarekin), ezpainen irakurketa edo guk aukeratutako
Ahozko eta Entzutezko Terapia (AET). Guztiak errespetagarriak
dira eta familia bakoitzak aukeratu behar du bere bidea, profe-
sionalen laguntzarekin.
Zergatik aukeratu duzue AET terapia?
Gure alabak inplanteekin entzun egiten du eta guk bere entzu-
mena lantzeko apustua egin dugu, informazioa burmuinera en-
tzumenaren bidez iritsi dadin. Pertsona gorrek ikusmen gaita-
sun handia dute. Bizitzako lehenengo urtean, eta inplantea jarri
ezean ondorengo urteetan ere bai, kanpoaldearekin izaten du-
ten harremana ikusmenaren bidez bakarrik gauzatzen da. En-
tzutea gehiago kostatzen zaie, ahalegin handiagoa egin behar
dutelako.
Nola lantzen duzue entzumena?
Entzumenaren bidez ulermenerako estrategiak lantzen ditugu.
Familia terapia da, etxean lantzeko helburuak ematen dizkigu-
te. Gurasoei hitz egiten erakusten zaigu, jolasten, gure haurren
ulermen eta adierazpenak estimulatzeko etxean errutinak egi-
ten.
Madrilera joaten zarete hilabetean behin...
Madrilen saio presentziala egiten dugu. Terapeutak saioaren ha-
sieran zer egin behar dugun erraten digu; nire senarrak edo nik
ariketa egiten dugu eta bertzeak gaztelerara itzultzen dio tera-
peutari. Gehienetan ipuin batekin hasten gara eta berak gure
ahotsaren tonuan, azkartasunean, isiluneetan, alabarengan era-
gitenditugunemozioetan,... jartzenduarreta.Ondoren,asteoso-
rako jarraibideak ematen dizkigu, gaizki egindakoa aipatu eta
zuzendu egiten digu. Saio bakoitza amaitutakoan, saioaren la-
burpen bat bidali behar izaten diogu, ongi ulertu dugun ikus de-
zan.
Eta Skypeko saioak astero egiten dituzue...
Saioaren aurreko egunean, saioan landu beharrekoa bidaltzen
digu e-mail bidez. Saioaren lehenengo zatian zerbait zuzendu
behar bada bakarrik eteten gaitu. Bestela, errutina nola egiten
dugun (afaria prestatu, adibidez) edo nola jolasten dugun begi-
ratzen du. Saioa amaitutakoan, ariketak komentatzen ditugu eta
jarraibide berriak ematen dizkigu.
Oraingoz ez duzue zeinu hizkuntzaren aldeko apustua egin.
Zergatik?
Oraingoz ez, baina etorkizunean zeinu hizkuntza erakustea pen-
tsatua daukagu, geroz eta komunikazio erreminta gehiago iza-
tea beretzat hobea izanen delako. Baina entzumenaren bidez
hizkuntza bereganatua duenean.

Euskara eta gaztelera ikasteko aukera ematen al du AETk?
Hasieratik argi genuen alabari euskaraz hitz egingo geniola, gu-
re ama hizkuntzan. Terapeuta Naira Delgado Márquez da, Es-
painiako Aurea zentroko zuzendaria eta ez daki euskaraz, baina
familia terapia denez, berak estrategiak eman eta guk gure ala-
barekin euskaraz lan egiten dugu. Terapeutak familia lagundu
egiten du, baina lanketa etxean egin behar da. Horren adibide
garbia da gure kasua. Alabak euskara eta gaztelera ikastea gus-
tatuko litzaigukeeta terapiahonekdio,bi hizkuntzak%33anera-
biltzen badira, biak ikas daitezkeela.
Gurasoekzereginhandiaduzue terapiahonetan.Zeindaze-
hazki zuen papera?
Zereginhandienagureada.AETk familiengansinistenduetabo-
terea beraiei ematen die. Egunerokotasunean entzumen arazo-
ak dituen gure alabarekin komunikatzen erakusten digu. Ernai
mantentzen gaituzte, egiteko asko dauzkagunaren sentsazioa-
rekin eta ez digute erlaxatzen uzten. Ez dago presente ez gau-
den saiorik. Ez gara terapiako partaide pasiboak, aktiboak bai-
zik.

� AHOZKO ETA ENTZUTEZKO TERAPIA (AET)

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Oharkabean pasatzen diren soinu asko antzemateko gai da.

LAGUNTZA EKONOMIKORIK EZ
«Alabak 18 hilabete dituenetik, hilabetero Madrilera joaten
gara terapia egitera. Hilabeteroko bidaiak eta terapiarekin
jarraitzeak diru asko kostatzen zaigu eta nahiz eta eskaki-
zuna egin dugun, horrelako terapientzat ez dago laguntza
gehigarririk».

� ZEINU HIZKUNTZAREN ALFABETOA
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Urdazubiko Ugarana Emakume Elkarteko Silvia Olaizolarekin
Duela hamar urte Landa Eremuko Emakumeen zortzigarren topaketa egin zu-
ten Urdazubin. Ospakizuna antolatu zuen Ugarana Emakume Elkarteko Silvia
Olaizolak aipatu zigunez, «emakumeok ahantziak gaude eta gure mundu hori
garatu nahi dugu». 2000. urteko martxoan sortu zen Ugarana elkartea eta ge-
roztik ikastaroak, solasaldiak eta bertze hainbat ekitaldi antolatu zituzten urte-
ro. «Duela gutti arte josten erakusten zen eta aurten brikolaje ikastaroa egin
dugu, bonbilla bat aldatu behar denean, adibidez, beti gizonen ondotik ez ibilt-
zeko» aipatu zigun Olaizolak.

Ilusioaetapozasortudigu ‘Loreak’ filmaOscarre-tara bidean ikusteak. Joan den urtean Donos-
tiako Zinemaldiko Sail Ofizialean estreinatu ze-

netik –euskarazko lehenbiziko filma sail horretan–,
arrakasta, sari eta lorerik ez zaio falta izan JonGa-
rañoetaJoxeMariGoenagaren lanari. 50.000 ikus-
le lortu ditu filmak zinema-aretoetan (‘Aupa Etxe-
beste’ren 72.000etatik edo ‘Lasa eta Zabala’ren
70.000etatik urrun). Emaitza ikusgarria, nolanahi
ere, euskaraz sortutako lan
batentzat.
Izan ere, zero batzuk gutia-
go izan ohi dituzte euska-
razko sormen lan ia denek.
Apenas saltzen da libururik
edo diskorik gurean; euska-
razkoantzerki-aretoetarane-
kezhurbiltzenda jendea,eta
euskara markak ez du sal-
tzen. Lagun dezala ‘Loreak’ fenomenoak euska-
razko produkzioa ezagutzera ematen. Euskara
egun bakarreko lore baino, lorez lore ibiltzeko bi-
zipoza izatea baitugu erronka.

Lorez lore

Nire txanda
Jon ABRIL

Dolores LAZKANO
Artzainen Egunean omendua

2010ean hil zen ema-
kumea omendu zuten
Beran,ArtzainAmerika-
noen Egunean. Gazte-
lun sortu arren, Beran
ezkonduzenetabertako
artzain taldeaelkartueta
gidatu zuen.

Joseba LARRALDE
Berako korrikalaria

Sasoiko dago Man-
ttalekoa. Uharte Arakil-
Beriain Kilometro Ber-
tikalean Nafarroako
txapeldun izanondotik,
Olatzagutia-Urbasaeta
Etxarriko mendi laster-
ketak irabazi ditu.

Maika ARIZTEGI
Koxkor biltzen txapeldun

Iturendarrak hamalau-
garren aldiz irabazi du
Euskal Herriko Koxkor
biltze txapelketa. Igan-
tzin jokatutako finalean,
gizonezkoetanFernan-
doEtxegarai txapeldun
izan zen 9. aldiz.

Ez dira gantzontziloak edo koloniak iragarriz
aberastuko;ezduteahoagordezondokarekin
ahapeka solastuko; ezta bihotza irudikatuz

telebista kamerari gola eskainiko… baina urteak
joanetaetorri, koxkorbiltzen,SarakoKontrabandis-
ten lasterketan, ingudealtxatzen,Lizuniagako igoe-
ran… nonahi ibiliko dira lehian, sasoia ez baita mi-
lioiekin neurtzen. Zorionak Maika eta Fernando!

Gure galaktikoak

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Mankomunitateak
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2015eko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 34€

Leitza 18€
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«Izan ere, zero
batzuk gutiago
izan ohi dituzte
euskarazko
sormen lan ia
denek»



Kolaborazioak

Jendearen bizilekuz aldatzea da gaur egungo
gertaera nabarmenetako bat, lurralde bate-
tik bertzera joatea. Eta ez gogoonez, hain zu-

zen, gehienetan, beharturik baizik. Goseak, ge-
rrak, eskasiak bulkaturik, oraingo egoera txarretik
ustezko hobe batera.
Gauza berezia ikusten dugu, ordea, jende mugi-
tze horretan. Estatu deitzen ditugunetako aginta-
riek, oztopo-oztopoaren gainean multzatzen dute
“bereak”omendiren lurraldeetan“kanpotarrik”sar
ez dadin. Nahiz eta goseak edo gerrak bulkatuak
ibili. Tristeak dira itsasoak eta hainbat lurraldek
egunero eskaintzen dituzten ikuskizunak, ur gai-
nean itotakogorpuak,edoestatumugetakoalanbre-
ak gainditu ezinean. Eta inork ez ditu hiltzailetzat
salatzen haur, emakume eta adineko hildako ho-
riei bidea debekatzen dietenak. Zibilizatu eta kris-
tau omen direnek, ez dute ezinean dabiltzan hil-
dako senideen garrasirik entzuten.
Europarrek bizileku
duten lurra erabat
eurena dela diote,
eurenabakarrik. Bai-
na, zer eta, pobrea-
go diren lurretan ere
eskubideak badi-
tuztelaustedute.Di-
ruz eta armaz haie-
tako aunitz ondasu-
nez baliatzen dira,
petrolio, mineral eta
oinarriko janariakes-
kuratuz. Planetako
lur guztiaren eraba-
teko jabeak bailiran.
Etaplanetahonen ja-
be bakarrik ez, ilar-
giarenetabertzepla-
netenak ere bai. Eta
nork eman die us-
tezko jabetasun ho-
ri? Indarrez eskura-
tu duten aberastasunak. Horrek sorrarazten dizkie
beharrezko diren tresna teknologikoak. Teknolo-
gia baita, gaur egun, nagusitasunaren iturria.
“Oihaneko” deitutako legeak zuzendutako nagu-
sitasuna, noski. Zein den lege hori? Animalien ar-
tekoa, indarraren legea, indartsuarena, handiare-
na. Ez da, ordea, adimena eta sentimendua jen-
dearen berezitasuna, hain zuzen ere animalien-
gandik bereizten duena, eta ez indar fisikoa? Jen-
de izaera animaliaren milaka urtetako bilakaeratik
gertatu omen da, burmuinaren handitzetik batez
ere. Dena den, gaurko egoera ikusita, batzuetan
pentsatzeko bide ere ematen du, jende izaera ho-
ri ez ote den ahultzen eta ttikitzen ari.

Zeinena da lurra?

Pello APEZETXEA

Katalunia independentziarako bidea egiten ari dela eta,
iduri du antsietateak jota dagoela euskal herritar au-
nitz, ikusten dutelako hemen ez dela irekitzen Katalu-

niaren antzeko bidea urratzeko zirrikituren bat. Horregatik,
ikusi duguEHBilduk eta independentista den jende aunitzek
Kataluniaren antzeko prozesu bat hasteko beharra aldarri-
katzen dutela, eta, horretarako, gehienbat EAJri zirika egiten
saiatzen ari dira, ea eskuin abertzalea bere kontraerranetan
harrapatu eta KatalunianCDCbezalamugituko ote den. Bai-
naEuskalHerrianalderdirenbatbadagokontraerranetanero-
somugitzen dena, hori EAJ da. Independentismoak hobe lu-
ke alternatiba zehatz bat gorpuzten saiatu, EAJ noiz mugitu-
ko den esperoan egon baino. Eta hobe luke, halaber, gauzak
garbierratenhasi.Adibidez:Katalunianbezalakoprozesubat
nahi dugu, ongi. Baina zeinek nahi dugu? Zeintzuk hasiko
dugu? Zein gara gu? Ez ditugu gauzak argi erraten. Bi esta-
tutan banatuta gaude; Ipar Euskal Herriak ez du existentzia
ofizialik, eta Hego Euskal Herria bi administraziotan banatu-
ta dago. Bertzeei erronkak botatzerakoan, inork erraten al du
garbi panorama horrekin nola hasi nahi duen Kataluniaren
antzeko prozesu bat? Katalunian bezalako prozesu bat has-
teko, objektiboki gurean Euskal Autonomia Erkidegoak ditu
Kataluniaren antzeko baldintza politikoak. Ba al dago gure-
anbakarrikmendebaldekohiruprobintziekinprozesubathas-
tea aldarrikatzen duen independentismorik? Hala bada, gar-
bi erran beharra dago. Baina hori ez bada bidea, indepen-
dentziaren aitzinetik lurraldetasuna eraiki behar dela sines-
tenbada, independentismoakoinarrizkoelementuakereber-
riz pentsatu behar ditu. Gaur egun, ez du Euskal Herri oso-
an koherentea den diskurtso bat; eta, gainera, ez du, gauza-
rik sinpleenetatik hasita: izenaetabandera.Nola izenadugu-
re herriak? Euskadi? Euskal Herria? Iparralden frantsesez
Pays Basque da, baina Hegoalden, gaztelaniaz ari garenean
nola deitzen diogu? País Vasco? Zenbat probintziari? Euskal
Herría deituko diogu, i-an tildea duela, eta horrela solastuko
diogu audientzia guziari, Euskal Herriko edozein lurraldetan?
Nafarroa Garai osoan, adibidez? Ikurrinarekin nahikoa dugu
independizatu nahi dugun nazioan herritar denengana edo-
non ailegatzeko? Agian gauza horiek ez dira inportanteak,
baina gurean jada proiektuen edukiak debatitzen hasi aitzi-
netik sortzen dute gatazka. Katalunian bezalako prozesu bat
hasi nahi badugu, ezin gara hasi etxea teilatutik eraikitzen.
Kontsultetan pentsatzen hasi aitzinetik, independentismoak
bere imaginarioa berriz formulatu beharra du, eta orain arte
dogma izan diren elementu aunitz berrikusi. Saiatu beharra
du Tuteran, Maulen, Karrantzan, Laudion eta Zumaian kohe-
rentea izanen den diskurtso bat eraikitzen, sinbologiatik eta
terminologiatik hasita.Orain urrezkoaukerabat sortuda,Na-
farroa Garaian muturreko espainolismoak erakunde inpor-
tanteenak galdu dituelako, eta Iparralden abertzaletasunak
inoizko emaitza onenak izan dituelako. Badago giro apropos
bat independentismoakbereprozesueratzaileahasteko,her-
riz herri eta eskualdez eskualde, beheititik goiti. Eta birformu-
lazio horretan, abertzaletasunarenperiferia izandiren eremu-
ek, hau da, Iparraldek, Nafarroa Garaiak eta Arabak, inoiz ez
bezalako aukera dute protagonismoa hartzeko.

Oinarrizkotik has gaitezen

Mikel RODRIGUEZ LANDA

«Europarrek bizileku
duten lurra erabat
eurena dela diote,
eurena bakarrik.
Baina, zer eta,
pobreago diren
lurretan ere
eskubideak
badituztela uste dute.
Diru eta armaz
haietako aunitz
ondasunez baliatzen
dira, petrolio, mineral
eta oinarrizko janariak
eskuratuz».
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Prentsatik bildutakoak

«Niretzako zerbait
berezia da. Ttiki-ttiki-
tatik bizi dut [abel-
zaintza]. Zoragarria da
neguan ardiak uma-
tzen ari direnean edo
bildotsak esnea eda-
ten ari direnean, edo
behiekin ibiltzea. Hori
sentitzen duzun zer-
bait da. Bertze
batzuei futbola edo
kirola gustatzen zaien
bezala, niri aziendak
gustatzen zaizkit. Eta
ferietara joaten naize-
nean, aunitz gozatzen
dut ardiak, behiak edo
zaldiak ikusiz».

Alvaro GARDE
Arraiozko abeltzaina
D. NOTICIAS • 2015.09.27

«Naturan ikusten
dudanaren eta koa-
droan isladatu nahi
dudanaren arteko
oreka bilatzen dut. Ez
da kopia zehatza iza-
ten. Natura isladatzen
saiatzen naiz, eta
natura traizionatu
gabe, ukitu pertsonala
eta arbitrarioa ematen
diot».
«Zuhaitzak aunitz
gustatzen zaizkit, eta
nire koadroetan dan-
tzan ari diren zuhai-
tzak bezala margo-
tzen ditut, mugimen-
dua irudikatzeko».

Juan Carlos OLAETXEA
Berako margolaria
D. NAVARRA 2015.09.29
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze
aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutu-
nak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin
batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, herria eta
harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko
dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.eus
e Posta: Koskontako bidea, 07-1 31770 LESAKA

d Tel.: (0034) 948635458 o Faxa: (0034) 948635457 Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua

Goizuetan jaio eta Arantzan bizi.
Xapoa beti xapo?
Baigoizuetarranaizni,baina46ur-
te daramazkit hemen bizitzen eta
ez zait iruditzen hemengoa ez nai-
zenik ere. Tarte horretan nabil.

Erretiroahartuta, lehenbainoden-
bora libre gutxiago omen duzu...
Denbora, dena probesten dut. Le-
henbiziko andreak ematen dizki-
dan lanak egin eta gero eskulane-
tan aritzen naiz.

Noiztik datorkizu afizioa?
Haurrak nintzelarik orduak ego-
ten ginen kotxeei begira eta gero
gureak egiten genituen.

Garajeak museo itxura gehiago
omen du...
Instanteko neronek hasi beharko
dut kanpoan lanean.

Zenbat eskulan dituzu...
Sekulako pila, 200 baino gehia-
gobai.Motoak, kotxeak, adorno-
ak, errota bat...

Zer material erabiltzen duzu?
Burnia, egurra... denetarik erabi-
li eta pieza desberdinak egiten
saiatu izan naiz.

Zenbat orduz aritzen zara esku-
lanean?
Goizeko6etanjeikieta isil isi-
lik aritzen naiz inoiz ernatu
gabe. Udazken eta neguan
aritzen naiz gehien, eguraldi
txarra delarik.

Arantzako baserritarren

eguneanpostua jarrikoduzuaur-
ten ere?
Bai urtero arteratzen ditut gauza
berriak, duela 16 urte inguru ha-
si nintzen.

Zer jarriko duzu ikusgai?
Gauza berriak eta garai batekoak
ere bai. Batzuk garai bateko pie-
zak ikusi nahi izaten dituzte eta
besteek berriak.

Nondik hartzen dituzu ideiak?
Zuzenean ikustea gustatzen zait,
detaile gehiago hartzen ditudala-
ko.Geroaldizkariei begira egoten
naiz.

Zein da Arantzako baserritar
egunaren berezitasuna?
Bertako produktu pila ateratzen
da p laza ra e ta
herritarrek egi-
ten dugun la-
na ikusgai jar-
tzenda.Gon-
bidatuta zau-
dete denok.
Azaroaren 1ean
etor r i A ran-
tzara!

11 galdera labur

� Felix APEZETXEA � Arantzan bizi den artista goizuetarra
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Bota bertsoa
Julen ZELAIETA IRIARTE • Doinua: Habanera

Baztan-Bidasoaldeko XXVIII. Bertsopaper lehiaketan 1. saria

1 Laurogeita hamarrean,
efemerideak ketan:
Kuwait-en gerra piztu zen;
urduri Ameriketan,
Thatcher-en dimisioa,
herriaren mesedetan,
Simpsondarrak estreinekoz
telebistako katetan,
Retegi berriz txapeldun
(hau, nola ez,.. Anoetan),
Egunkaria-ren lehen
aleak prentsa-dendetan,
Irunen Negu Gorriak…
ta udazken hartan bertan,
Azaroan, Bertsoeskola
sortu zen Bortzirietan.

2 Manolo ta Bittor dira
sortzaile, buru ta aita
Gazteak bertsolaritzan
treba zitezela nahi ta,
hartu Lesakan Estitxu,
Erkizia, Makuko, Gaizka...
ta kotxean Arantzara!
ilusioari jarraika.
20 bat lagun Ekaitzan,
itxaropenak,.. hamaika!
lau oin emanda bertsotan
(bukaeraren bat baita);
lau oinena, logikoa!
hala egin zuten… nahita:
bide luze bat “oinekin”
egiten hasi behar baita.

3 Tartean baziren hainbat
bertso-za(ha)r, bertsopapera,
haietatik ikasteko
ere badenez aukera.
Lontxoren materialari
zuku ederra atera,
ta aunitz pasatu ziren
idatzitik bapatera.
bospasei ausartu arren
jendaurrean egitera,
taldea murriztuz joan zen
(hori zergatik ote da?).
Arantzan, bertso-sukarra
jeistearekin batera,
Bertsoeskola Lesakara
jaitsi zen urtebetera.

4 Ekaitza utzi genuen,
nahiz bazen nahiko toki han.
Arantza betikotua
gelditu zen argazkian.
Babes hartuz gure ikur
bihurtu den hegaztian,
Arranon sentitu ginen
gure gustoko tokian.
Bertso doinuak goian ta,
musikarenak azpian.
Bi taldetan bereiziak,
adinaren aitzakian.
Hura banatu zen modu
justu eta egokian:
ttikiak gela haundian
eta haundiak ttikian.

5 Hamarkada hasieran,
urteak pasatu a(ha)la,
aunitz, animatzen ziren;
izena eman ta.. hala!:
egun bat aski ez eta:
ortzegun ta ortzirala;
nolako overbooking-a!;
irakaslentzat mortala!
Bertsolaritzak orduan
zuen oihartzun zabala:
Saioak frontoi beteetan,
Belodromoan finala,...
Denek bertsolari izan
nahi zutela ta… normala!;
gure gelak bete ziren
jaialdi haiek bezala.

6 Bi maixu haundiek zenbat,
gogo, pazientzi ta fede!
meritu ederra zuten
biek ere, alafede!
Gaztetxo pila ilaran,
”zerbait botatzea” xede.
Idatziz, nahiz bapatean,..
bakoitza ahal bezain trebe.
Han denak berdinak ginen;
ez erregin, ez errege.
Manolok besotik heldu
ta bertan, bere titere,
le(he)nbiziko ikasgaia
nork ez zuen egin bere?
harro kantatu behar dela
bertso txarra izanda ere.

7 Laurogeita hamabia,
oroimenean jasoa.
Le(he)n perlak oholtzaratzea
ez zen izan erosoa.
Estitxu eta Silveira
gazteengan jarriz soa,
oraindik “haurrak” zirela
aunitzentzat arazoa.
Hasi zen txapelketa ta
emaitza kuriosoa!:
Biak ere finalean!
Ze oroitzapen gozoa!
Gaiarrekoa izan zen,
ta horra egi osoa,
gurean, bertsolaritza
gaztetzeko lehen pausoa.

8 Geroztik, izen berrien
zerrenda luze bat bada;
jubilatu zituztenak
Jaso eta Madariaga.
Oharkabean bete zen
le(he)nbiziko hamarkada.
Bertsoeskolak inguruan
bazuen izen bat jada.
Eskaria haunditu zen;
ezetz erratea, traba.
Beraz, bertsolaritzaren
enbajadore gisara,
heldu ginen, Igantzira
Etxalarrera, Berara,…
bertsolaritza zabalduz,
ia herri guztietara.

9 Jende pila bat pasa da,
belaunaldiz belaunaldi.
aunitzek jaso adina
eman dio bertsoari.
Batzuk, hor dabiltzan arren
herririk herri kantari,
bertsolari izatea
ez zen guztien gurari.
Bertsolaritzak berekin
baditu adar ugari.
batzuk gai-egile dira
edo saioen gidari,
bertzeak puntuak jarriz,
bertsoak epaitzen, adi....
ta batenbat ere bada
elkarteko lehendakari.

10 Auniztan egin izan dut,
begira zeru urdina,
Bertsoeskola hitz guttitan
azaltzeko a(ha)legina;
izan ziteken, “bertsotan
egiteko eraikina”,
edo “txapelketarako
entrenatzeko egina”....
Nahiz eta denek ez dugun
hautatu bide berdina,
talde giroak denengan
izan baitu eragina,
pasa direnei galdetu,
ta ziur nago, jakina,
gehienentzat izan dela;
“lagun arte atsegina”.

11 Ekintzek eman digute
bizirauteko arnasa.
Batzutan elkarlanean
ta bertzetan geure kasa;
Sanferminak, ta Feriak
izen haundiko bi plaza,
Za(ha)r-etxeko bixitetan
kantua eta solasa,
taldekako lehiaketak,
lagun arteko jolasa.
hitzaldiak, GR-ak,
Bandarekin “Bertso-jazza”,...
kontatzen hasi ezkero,
ez da kopuru eskasa!
hogeitabortz urte hauek
ez dira alferrik pasa.

12 Zorionak Bertsoeskola!
urte berezia aurten.
(norbera zoriontzea
ez da ohikoa izaten).
Mende laurden bat pasa da,
nahiz ta ez duen ematen.
Zaila da neurrian sartzen
horrenbertze oroitzapen!.
Segi dezagun bizitza
doinuz ta errimaz janzten,
hitzekin jolas eginez,
gozatu ta goza-arazten,
gure egunerokoan
orri berriak idazten,...
sasoiko bete ditzagun
bertze hogeitabortz udazken.

Hogeita bortz udazken
Ernadi gazte!
Beñat ETXEKOLONEA
(Malerrekako Gazte
Asanbladaren izenean)

Malerrekako gazte-
riarenerrealitateaazter-
tzenhasita,alternatiba-
ren beharra eta herri
desberdinetako gazte-
en arteko harreman fal-
ta sumatu genuen. Ho-
rregatik, bi urtez geldi-
rik egon ondotik, Ma-
lerrekako Gazte Asa-
blada martxan jartzea
erabaki genuen, aipa-
tutako arazoei buruz
hausnartu eta haiei au-
rreegiteko.Horretanari
gara eta hilabete hone-
tan zita garrantzitsua
daukagu.Urriaren24an
hirugarren Ernadi Rock
antolatuduguDonezte-
ben, egun osoko egita-
rauarigaupasaederba-
tekin bukaera emanez.
Egun honen helburua,
jendeari eta batez ere
gazteei egungo erreali-
tatea kritikoki ikustera
bultzatu eta horren au-
rrean, alternatiba eraiki
daitekeela ikustaraztea
da.BesteMalerrekaba-
ten eraikuntzan denak
garenez beharrezko, u-
rriaren 24an ez gelditu
etxean, bertan ikusiko
gara. ERNADI GAZTE!

Irakurleak mintzo
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Mendizaina ogibidez, Baz-
tango Udaleko Ingurugiro,
nekazaritza eta mendi zine-
gotzi kargua hartu zuen
uztailean eta uda bukatu or-
duko, Elizondon garrantzi-
tsuak diren bi hitzordu heldu
dira:Irail hondarreaneginzen
Piriniotar behi arrazako en-
kante-lehiaketaetaUrriko fe-
riak. Biak «lehenengo sek-
toreari bulkada bat ema-
teko aukera egokia dira»
erran digu Juan Kruzek.
Enkante-lehiaketaren kasuan «bertako arraza baten alde egin den lana er-
akutsi eta mantentzeko modua» dela uste du «laguntza bat da eta egit-
en duten lanarekin segi dezaten animoa ere bai».
Urriko ferietan ere, «nekazariei garrantzia ematen zaie, aziendamunduari
lotua dagoen jendea plazara ateratzeko modua baita, jendaurrera ater-
atzekoa. Elkar ikusteko eguna ere bada. Iparraldetik jende aunitz izat-
en da eta elkarren arteko harremanak
sendotzeko garrantzia handia du». Ezin-
bertzekoa iruditzen zaio «harremana ona
eta zaulia izatea. Kontuan hartu behar-
reko eredua dira. Aitzinetuagoak daude
adibidez,bertakokontsumoabultzatzen».
Aukera hori baliatuta, bateko eta bertzeko
adituak eta arituak biltzeko ahalegina egin
beharko litzatekeela uste du «aunitz dugu
bertzeengandikikasteko».Aurtenadibidez,
Hazitik Hozie taldeak antolatutako mahai-
ingurua «hagitz interesgarria izan zen.

Juan Kruz IRIARTE | Baztango udaleko Ingurugiro, nekazaritza
eta mendi gaietako zinegotzia

«Sektoreari bulkada bat eman
eta harremanak sendotzeko
garrantzitsua da urriko feria»

«Bertako eta inguruko
nekazari eta
abeltzainak gonbidatu
eta mahainguruak
antolatu beharko
lirateke ferietan. Feria
eguna ispilu ona baita
elkarri begiratzeko»
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Euskal xerriaz, piriniotar behiaz eta pottokaz aritu ziren eta espezie hori-
etako bakoitzaren egoera desberdina izanik, garapen ekonomikorako
aukera desberdinak ere azaldu zituzten». Uste dut feria hauek mahaingu-
ruak egiteko abiapuntu izan beharko luketela. Edozein gairi buruz. Denendako
da garrantzitsua.

Feriak erakusleiho ona dira Juan Kruzen
ustez «bakoitzak bere aziendak erakutsi
eta saltzekoprobestendu,baita trukeak
egitekoere.Horregatik,abelburubikainak
ikusteko aukera izaten da Merkatuko
plazara erostera edota ikusmiran
bazoaz».
Lehenbiziko sektorearen premiez galdetu-
ta, «laguntza ekonomikoabeharrezkoa»
dela dio eta «administraziotik laguntza
eta aholkularitza premiazkoak» gaine-
ratzendu.Esplotazioakdibertsifikatzeaga-
rrantzitsua dela iruditzen zaio, «gaur

egunean ezin zara gauza bakarrera mugatu. Eta aldaketa hori emateko,
pausoaknolaemanpentsatzeko,beharrezkoada laguntza.Bateangaltzen
badira, beste aldetik irabaziak izateko modua bilatu behar da, zerbaite-
tan egoera txarrera badoa, mantentzeko modua izateko».
Herritarren kezketaz galdetuta, mendiko bazkalekuen mantenuaz galdezka
gerturatzen omen da gehiengoa «Erdiz, Belate eta Lizartzuko bazkalekuak
etamendiko infraestrukturamantentzeko babesa eskatzen dute». Neka-
zariei bultzada emateko proiektuak burutan dituztela ere aipatu du »gauzak
transformatzeko lantegi bat martxan jartzea ari gara pentsatzen; jen-
deari hasmenta emateko horretan, hasteko oinarri bat izan dezaten.
Genetikoki lantzeko sagarren banku bat ere bai... baina zehaztu gabe
daude oraindik».

Baztango, bertakoa indartzeko
Bertakoa produktuei indarra emateko, Baztango marka bultzatu da berriki
«hasmenta eman dugu eta ea nola betetzen den. Inguruko ekoizleakmo-
mentuz gustura daude eta ea Baztangoa aitzinerat ateratzen den». Baz-
tango izendapenaren baitan, bertan ekoizten diren produktuak sartuko dira
«arlo desberdinak batzea da asmoa: ekologikoa, tradizionala...». Marka
bultzatu eta erosleek zer erosten duten jakitea da helburua, kontsumitzaileak
bertako produktuari garrantzia ematea, «Baztangoa erostean, etiketan ar-
gi geratuko da zer ari zaren erosten. Garrantzia du horrek. Aldika izaten
dutelakoz kolore bat eta gero begiratzen duzu gibeleko aldean eta dute
bertze kolore bat».

«Baztangoa erostean,
etiketan argi geratuko
da zer ari zaren
erosten. Garrantzia du
horrek; aldika izaten
dutelakoz kolore bat
eta gero begiratzen
duzu gibeleko aldean
eta bertze kolore bat
dute»
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ELIZONDOKO FERIAK

Urriko azken egunek
feria giroa dakarte
Urteroko hitzorduari hutsik egin gabe, ate joka ditugu feriak. Elizondoko He-
rriak antolatuta, urriaren 30 eta 31n, izanen da hitzordu garrantzitsua, beti
bezala, ortziral eta larunbatez. Aziendak ikusi eta traturen bat egin nahian
doazenek, posturik postu pagotxen bila dabiltzanak, bestarako gogoz daude-
nak... denek eginen dute bat udazkeneko lehenengo ferietan.

Azienda hoberenen plaza
Kalitate eta itxura bikaineko ahari, behor, behien... erakustoki bihurtuko da
urriaren 30ean Elizondoko Merkatu Plaza goizeko 10etatik eguerdira bitarte.
Makineria erakusketa ere eguerdira arte egonen da ikusgai.

Euskal Herriko II.Mailako Aizkora Txapelketaren finala
Herri-kirolak maite dituztenek ere izanen dute non gozatua, eguerdiko 12etan
jokatuko baita Euskal Herriko II.Mailako Aizkora Txapelketaren finala Elizon-
doko Iriarte Pilotalekuan, (Euria eginez gero Baztan pilotalekuan izanen da).
Finala ikusteko 10 euroko sarrera ordaindu beharko da. Sei aizkolari lehian,
Ruben Saralegi leitzarra da eskualdeko ordezkari bakarra. Aizkolari bakoitzak
bi kanaerdiko, bi 60 ontzako eta bi oinbiko enbor moztu beharko ditu. Lehen
bi sailkatuak mailaz igo eta datorren urtean lehen mailan aritzeko aukera iza-
nen lukete.

Eguna bukatzeko, 17:30ean pilota partiduak antolatu dituzte frontoian. Lau
t’erdiko txapelketako ligaxkakoazkenpartiduaetabinakakobertzebat jokatuko
dira.

Begirada zorrotza postuz postuko ibilbidean
Postuak izaten dira Elizondoko ferietako bertze osagai garrantzitsua. Elizon-
doko karriketan barna 200 inguru jarri izan dituzte aitzineko urteetan. Aurten
ere, nekazaritzako lehengaiak, tresnak, jakiak, arropak... jarriko dituzte sal-
gai, ortziral eta larunbatean egun osoz.
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NAFARROA OINEZEN BAITAN

Oinez basoa osatzeko
erronka aitzinerat doa
Urriaren 31ra arte babes litezke zuhaitzak
OinezBasoaauzolaneanegindakoproiektuada,ehunka lagunenekarpenei
esker osatzen ari dena. Ez da ohiko basoa, euskarak eta naturak bat egi-
ten baitute bertan, ingurugiroa,euskara etaNafarroaOInez besta bultzatuz.

Hain zuzen, Nafarroa Oinez bestak uzten duen aztarna ekologikoa gutxitzeko
asmoz 2008an abiatu zen ekimena. Tokian tokiko naturgune bat birsortzeko
helburua duena. Baztanen, Gainekola inguruko herri-lurrak baliatu eta xarma
eta loroa landatuta baso berria sortzeko bidean dira. Apiril hondarrean aur-
keztu zuten proiektua jendaurrean eta geroztik, www.oinezbasoa.eus web
gunearen bidez zuhaitzak babesteko aukera dago. Dagoeneko 560 zuhaitz
baino gehiago babestu dira eta azken hilabetean kopuruak goiti egitea nahiko
lukete antolatzaileek, baztandar bakoitzeko zuhaitz bat landatzeko aukera
egon dadin.
Espezie bereziak eta mindeitze
Ia galzorian dauden bi landare espezie aukeratu dituzte Oinez Basoan lan-
datzeko: xarma edo pago lizarra eta erramu portugaldarra edo loroa. Gure in-
gurunean nahiko kopuru txikian dauden landareak izanik, beraien garrantzia
areagotzen da. Oinez Basoaren bertze ekarpen berezia, ia atzendua dagoen
mindeitze ohitura ezagutzera ematea izan da. Baztanen eta inguruko herri-
etan garai batean sustraitua zegoen ohitura zen eta lekukotzak, argazkiak...
bilduaz, baso berria sortzeko iraganeko jakituria izan dute oinarri.

Urriaren 31ra arte, nola lagundu Oinez Basoa osatzen?
Zuhaitz bakoitzeko 10 euroko ekarpena eginda, basoaren sorreran lagundu
liteke. Zuhaitzez zuhaitz, babestutako zuhaitz bakoitzarekin, osatuko baita
Oinez basoa.Gainera, laguntzaile izateko aukera ere badago.Hala,100 zuhaitz
baino gehiago babesten dituztenak, proiektuaren laguntzaile bihurtuko dira,
ekarpena maila pertsonalean edota enpresa edo talde baten izenean eginez.
Urriaren 31ra arteko epea egonen da ekarpenak egiteko.

Landaketa urte hasieran
Babestutako zuhaitz horiek, 2016ko urtarril-otsail aldean landatuko dituzte.
Auzolanean sortutakoa, auzolanean landatuz, denona izanen den basoa osa-
tuko dute.



Aurten 28. edizioa bete du Piriniar arrazako behien estatu mailako lehiaketa-enkan-
teak.Gehienbat Euskal Herrian hazten diren aziendak izan ziren ikusgai eta aurtengoan
ere aurkeztutako abelburuen kalitatea azpimarratu zuen epaimahaiak. Hamabi kate-
goriatan banatuta, baserritar bakoitzak kategoria bakoitzera bi buru aurkez zitzazkeen.
Sari bereziak ere baziren eta hala, denera, 76 sari banatu ziren. Atal bakoitzeko iraba-
zleak joarea eta 90 euro jaso zituen saritzat, 70 euro bigarrenak eta 50 euro hiruga-
rrenak. Sari banaketan izan zen Isabel Elizalde, Nafarroako Gobernuko Landa Gara-
pen, Toki Administrazio, Ingurumen eta Lurralde Antolaketarako kontseilaria.

URRUXAK
8-12 hilabete:
1.CarlosetaLauraOroz(Artze)
2. Isabel Laurnaga (Arraioz)
3.GregorioIraola(Arraitz-Orkin)
4. Jon Koldo Bikandi (Iurreta).
5. Isabel Ibarrola (Arotz)

12-18 hilabete
1. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
2. Isabel Ibarrola (Azotz)
3.Angel Mintxelena (Irurita)
4. M.CarmenAbendibar (Iurreta)
5. J.AntonioUstarroz (Senosiain)

18-24 hilabete:
1.J.Antonio Sorbet (Burutain)
2.GregorioIraola(Arraitz-Orkin)
3. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
4. J.AntonioUstarroz (Senosiain)
5.MariaNelaVittorini (Zenotz)

2-3 urte:
1. Isabel Ibarrola (Azotz)
2.Angel Mitxelena (Irurita)
3. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
4.MariaNelaVittorini (Zenotz)
5.Aitor Arana (Arrasate)
3-4 urtekoak umatuak:
1.GregorioIraola(Arraitz-Orkin)
2. Juan Jose Iñarrea (Erratzu)
3. M.CarmenAbendibar (Iurreta)

4. Isabel Laurnaga (Arraioz)
5.Juan JoseUrteaga (Zestoa)
Ugalketarako:
Jesus Ostiz (Olague)

4-6 urtekoak umatuak:
1. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
2.GregorioIraola(Arraitz-Orkin)
3. Isabel Laurnaga (Arraioz)
4.MariaNelaVittorini (Zenotz)
5. M.CarmenAbendibar (Iurreta)

Ugalketarako:
IonPeioFrantziskonea(Luzaide)

6-8 urtekoak umatuak:
1. Joseba Rekalde (Zeanuri)
2. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
3. Teodora Mitxelena (Irurita)
4. M.CarmenAbendibar (Iurreta)
5.GregorioIraola(Arraitz-Orkin)
Ugalketarako:
Joseba Rekalde (Zeanuri)

8-12 urtekoak umatuak:
1. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
2. Isabel Laurnaga (Arraioz)
3. Juan Jose Iñarrea (Erratzu)
4. Prudencio Urkia (Idiazabal)
5.M.CarmenAbendibar (Iurreta))
Ugalketarako:
Ricardo Palacios (Lakuntza)

12 urtetik goitiko umatuak:
1.M.CarmenAbendibar (Iurreta))
2. Isabel Laurnaga (Arraioz)
3.MariaNealVittorini (Zenotz)
4.CarlosetaLauraOroz(Artze)
5. Juan Jose Iñarrea (Erratzu)
Ugalketarako:
Carlos eta Laura Oroz (Artze)

ZEZENKOAK
24 hilabete artekoak:
1.MariaNelaVittorini (Zenotz)
2.Asier Bilbao (Durango)
3.CarlosOrozetaLaura(Artze)
4.Juan JoseUrteaga (Zestoa)
5. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)

2 eta 4 urte artekoak:
1.Teodora Mitxelena (Irurita)
2. M.CarmenAbendibar (Iurreta)
3. Isabel Laurnaga (Arraioz)
4. Juan Jose Iñarrea (Erratzu)
5. Joseba Rekalde (Zeanuri)

4 urtetik goitikoak:
1. M.CarmenAbendibar (Iurreta)
2.IonPeioFrantziskonea(Luzaide)
3.GregorioIraola(Arraitz-Orkin)
4. Jesus Ostiz (Olague)
5. Isabel Amondarain (Azotz)

34 abeltzainek, erdiak nafarrak, 280 buru aurkeztu zituzten Elizondoko Merkatu
Plazan egin zen lehiaketa-enkantera. Nafarroa eta Bizkaiko aziendak izan ziren
sari gehienak eskuratu zituztenak eta‘Bibi’ zenaren omenezko saria, Iruritako
Teodora Mitxelenak lortu zuen, bere ustiategiaren kalitateagatik.

ELIZONDOKO 28.LEHIAKETA-ENKANTEA

Pirinioetako arrazaren alde
egindako apustuaren emaitza

SARIDUNAK
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GIZARTEA

Isabel Elizalde
kontseilaria
natur
parkearen
patronatuaren
bileraren buru
izan da

TTIPI-TTAPA
75.875pertsonakbi-

sitatuzuten2014anBer-
tizko Parke Naturala,
parkekopatronatukour-

teroko bileran jakin de-
nez. Patronatu horren
buruNafarroakoGober-
nukoLandaGarapene-
ko, Toki Administrazio-
ko eta Ingurumeneko
kontseilari IsabelElizal-
de izan da.
Bertizkobisitarien ja-

torriari dagokionez,
%35 Nafarroakoak zi-
ren.Gainerakoautono-
mia erkidegoen artean,
EuskalAutonomiaErki-
degoko bisitariak na-
barmendu behar dira

(%19). Atzerritarrei da-
gokienez, gehienak
Frantziatik etorri ziren.
Bertzeak bertze, bi-

leran, azpiegitura, era-
bilera publiko eta kon-
tserbazioan 2014an
egindako jarduerak eta
ekintzen berri jakin da,
eta 2016rako aurreiku-
sitakoak eztabaidatu.
Haien artean, parkeko

produktuen linea baten
garapena nabarmendu
behar da, bai eta erabi-
lera publikorako Añeri-
ko lorategiaakitukode-
la ere.
Bertizko Parke Na-

turalak kalitatezko Q
markadu.2014anegin-
dakoauditoriak9,7pun-
tuemanzizkion (10pun-
tu eman zitezkeen ge-

hienez).Gainera,gogo-
ra ekarri behar da, be-
rriki Tripadvisor-en Bi-
kaintasunZiurtagiria lor-
tu duela. Turismoa eta
bidaiak sustatzeko ar-
loan, mundu-mailako
webgune garrantzitsu-
tzat jotzen da hau.
2015eko lehen hiru-

hilekoan,33.000bisita-
ri jaso ditu parkeak.

KULTURA � IRAILAREN 20AN

76.000 bisitari
izan zituen iaz
Bertizko Parkeak

UTZITAKO ARGAZKIA

Isabel Elizalde kontseilaria izan zen Bertizko Natur Parkeko patronatuaren bileran.

Urriaren 31tik
azaroaren 29ra
izanen dira eta
aurten lehen
aldiz, argazki
lehiaketa
antolatu dute

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoa Tu-

rismoak antolatzen di-
tuen ehiza jardunaldi
gastronomikoak urria-
ren31tikazaroaren29ra
eginendituzte.Zortzi ja-
tetxekhartukodutepar-

te: Bortzirietan, Aran-
tzako Aterpe eta Igan-
tziko La Villa;Malerre-
kan,DonamariakoBen-
ta;Baztanen,Arizkungo
Ordoki,ElbetekoPosa-
da, Iruritako Olari eta
Oronoz-Mugairiko Ar-
gain eta Urdazubin
Montxo jatetxea.
Baztan-Bidasoa Tu-

rismoak kartel bat eta
jatetxe guztiak biltzen
dituen eskuorri bat ar-
gitaratu ditu. Eskuorri
hauek, jatetxeetan eta
informazioturistikopun-
tuetaneskuragarri ego-
nen dira baita www.

baztan-bidasoa.com
web orrian eta sare so-
zialetan. Urriaren erdi-
alderamenuguztiakbil-
tzenditueneskuorriaar-
gitaratuko du elkargo-
ak. Material grafiko ho-
netarako urtero bezala,
eskualdeko margolari
baten margolana ager-
tzenda.Oraingoan, Ici-
ar Mikelperizenaren La

angustia del faisan ku-
adroa agertzen da.

ARGAZKI LEHIAKETA
LEHEN ALDIZ
Aurten Ehiza Jardu-

naldikoargazki lehiake-
ta antolatu da lehen al-
diz. Parte hartu nahi
duenak, jatetxe haue-
takoren batera hurbil-
du, menua eskatu eta

dastatuko duen plate-
rei argazkiak atera eta
info@baztan-bidasoa.
comhelbiderabidalibe-
harko ditu. Irabazleak
Baztan-Bidasoako ja-
tetxeren batean 2 per-
tsonentzako bazkaria
dastatzeko aukera iza-
nendu.Lehiaketarenoi-
narriak jatetxeetan es-
kuragarri izanen dira.

GIZARTEA � EHIZARI BURUZKOAK 23. ALDIZ

Zortzi jatetxeak
parte hartuko
dute Jardunaldi
Gastronomikoetan

UTZITAKO ARGAZKIA

Jardunaldi Gastronomikoen aurkezpenean, Ruben Garate (Iruritako Olari jatetxea), Carlos
Lezeaga (Pirineos Exdim enpresakoa), Iciar Mikelperizena (margolaria), Mari Joxe
Iparragirre (Baztan-Bidasoa Turismoa elkargoaren ordezkaria), jBelen Urrutia (Elbeteko
Posada) eta Lorea Luzuriaga (Donamariako Benta) izan ziren Urdazubiko Montxon.
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BERA

500 lagun bildu
ziren frontoiko
bazkarian

TTIPI-TTAPA
Atzo,gauretabeti le-

lopean,Ameriketan ibi-
litako euskal artzainei
gorazarre egiteko egu-
na antolatu zuen Eus-
kal Artzainak Amerike-
tan elkarteak urriaren
3an Beran eta 500 bat
lagun bildu zituzten

Eztegara pilotalekuan
egindako bazkarian.
Kultur-transimisoan
emakumearen garran-
tzia azpimarratu nahi
izan dute.
Berako Musika es-

kolakoekin kalejiran jo-
an ziren artzainak San
Esteban elizara, Nafa-
rroakoGobernukoLan-
da Garapeneko, Toki
Administrazioko eta In-
gurumenekokontseila-
ri IsabelElizaldeetabe-

re kabinete-buru den
Izaskun Abril beratarra
lagun zituztela.
Bankako Mendita-

rrak taldeak eta Berako
Abesbatzakkantatuzu-
ten meza. Bankakoek
Ameriketara joandako
emakumeei kanta bat
eskaini zieten.

DOLORES LAZKANORI
OMENALDIA
Hain zuzen, meza bu-

kaeran Dolores Lazka-
no Ustariz zenari ome-
naldi ttiki bat egin zio-
ten. Sortzez Gazteluko
KomizkoBordakoa,Pa-
risen neskato aritu zen
1963tik 1968ra. Garai
beretsuan Kaliforniako
Stanford-en artzain ibi-
litakoDonamarikoMar-
tindenekoAgustinLeo-
nisBabazerekinezkon-
du zen Beran 1968an.
Beran hiru seme-alaba

izan dituzte, Maitetxu,
Juan Antonio eta Xatur.
Xorroxin IrratianEus-

kal Artzainak Amerike-
tanelkartearendeialdia
adituta,DoloresLazka-
no bera izan zen Bera-
ko artzain taldea biltze-
azarduratuzena.2006-
an egin zuen lehen ha-
rremanhuraeta2010e-
ko ekainaren 30ean hil
zen arte, taldearen ar-
dura eraman zuen.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 3AN

Dolores Lazkano
omendu dute
Ameriketako
Artzain Egunean

UTZITAKO ARGAZKIA

Artzainak, antolatzaileak eta Nafarroako Gobernuko kontseilaria, eliz atarian.
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BERA

Bezperan
Lizuniagako
Igoeraren 35.
edizioa eta 9.
barazki opil
lehiaketa
eginen dituzte

TTIPI-TTAPA
Ohiturari eutsiz, urri-

ko laugarren igandean
ospatuko da Lurraren
Eguna Beran. 29. edi-
zioa beteko du Gure
TxokoakKulturBatzor-
dearen laguntzarekin
antolatutako ekitaldiak
eta hilaren 25ean egi-
nen da.
Bezperakoegitaraua

ere urtetik urtera osa-
tuagoa i za ten da .
15:30ean ttikien laster-
ketak eginen dira eta
17:00etan Lizuniagako
igoeraren 35. edizioa.
Aurten,bederatzigarren
edizioabetekoduenba-
razki opi l lehiaketa
18:30ean eginen da Al-
tzateko frontoianeta tri-
kitilariek ere lagunduko
duteanimazioa jartzen.
RosaErrandonearenar-
gazkierakusketaere ire-
kikodute larunbat arra-
tsaldetik Ikastolakoare-
toan.

IGANDEA IZANEN DA
EGUN HANDIA
Igandea izanen da

egunnagusia.09:00eta-
rako lehiaketarako ba-
razkiak, gaztak eta sa-
gardo botilak eraman
beharko dira Ricardo
Ba ro j a esko l a ra .
10:00etatikaitzineraes-
kulangile eta elikadura
azoka eta barazki era-
kusketa eginen dira Al-
tzaten.10:30ean txistu-
lariak, zeltiarmusikaeta
Irats trikitilariak izanen
dira Altzateko plazan.
11:00etan hasiko da
Bortzirietako 29. Gas-
na lehiaketa eta Musi-
ka Eskolako trikitilariak
kalejiran abiatuko dira.
Eguerdian, 18. Sagar-
doLehiaketa eginenda
Karnaxenean eta kale-
jiran aterako dira Musi-
kaEskolakoetabanda-
komusikariak. Bi lehia-
ketetan parte hartzeko
Bortzirietako ekoizlea
izanbeharda.Gazta le-
hiaketa irabazten due-
nak300eurokosariaeta
oroigarri bat eramanen
ditu eta bigarrenak 100
euroko saria. Sagardo
lehiaketako irabazleak,
berriz, 200 euro esku-
ratuko ditu eta bigarre-
nak 75 euro.
Arratsaldean ere se-

gitukodubestak.16:00-
etan hasita Altzateko
Plazan herri kirolak iza-
nen dira. Sari banake-
ta eginen da bertsola-

riekin eta horrekin ba-
teraenkantea, txaranga
eta dantzaldia. Egun
guztianmusika, taloak,
eta jaki etaedariakdas-

tatzeko aukera izanen
da. Euria egiten badu
ekitaldiak Altzateko
frontoian eta kiroldegi-
an eginen dira.

KULTURA � URRIAREN 25EAN

Sagardo eta
Gazta lehiaketak
hartuko ditu
Lurraren Egunak

UTZITAKO ARGAZKIA

170 gaztetxo bildu ditu XXI. Dantzari Ttiki Egunak
Gure Txokoa elkarteak antolatutako XXI. Dantzari Ttiki Eguna ospatu zuten irai-
laren 26an. Herriko dantzariekin batera, Ibarrako Alurr eta Zaldibiako Iztueta
taldeko dantzariak aritu ziren karrikaz karrika dantzan, eguraldi bikaina lagun.
Hamabi urtez beheitiko 170 bat dantzari bildu ziren Altzateko plazako jaialdi-
an eta arratsaldean musika izan zuten Endara Deejays-ekin.

TTIPI-TTAPA
Jose Angel Altzuguren Kotto ze-

narenheriotzaren10.urteurrenabe-
te behar dela eta, herritar talde ba-
tekekimendesberdinakprestatudi-
tu, ‘Egiaren bidean, askatasuna
amets.Kottogogoan’goiburupean.
Irailean Saratik abiatu eta Bortziri-
ak zeharkatu zituen dispertsioaren
kontrako eskualdekomendimartxa
burutu zen. Hala ere, urteurrenaren
inguruko ekimen nagusiak urriko
azken asteburuan eginen dira.
Urriaren 30ean, ortziralean

20:30ean ‘Espetxealdiko esperien-

tziak’ mahai-ingurua eginen dute
Beralandetan, preso-ohien eskutik.
Urriaren31n, larunbatean12:00etan
ekitaldia eginen dute Kultur Etxean
eta 14:30ean bazkaria Zubiondon.
Bazkarirako txartelakErrekalde,Ka-
takuetaBotxon,LesakakoArranon,
Sarako Herriko Etxeko edantegian
eta Arantzako Pablo-enean izanen
dira (helduentzako 20 eurotan eta
haurrentzat 10 eurotan).
Azaroaren 1ean, igande goizeko

10:30ean Altzateko plazatik abiatu
eta mendi irteera eginen da Otsan-
dara.

URRIAREN 30 ETA 31N ETA AZAROAREN 1EAN

Kotto Altzugurenen heriotzaren 10. urtemuga
gogoratzeko zenbait ekitaldi antolatu dituzte
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Bezperan
solasaldia
eskainiko du
Unai Iturriagak

Aitor AROTZENA
Due la 25 u r t e ,

1990kourriansortuzen
Bortzirietakobertsoes-
kola. Urtemugaren ai-
tzaki horrekin hainbat
ekitaldi antolatudituzte
urriaren 24an, Jada
mende laurden… kan-
taribizitzeazerden! izen-
burupean. Harriondoa
KulturEtxean, ikasleeta
ikasle ohien argazkia
aterako dute 11:30ean
eta ondotik hamaiketa-

koaetaekitaldiaeginen
dute, dantza, musika,
bertsoak eta bertze
uztartuz. 14:30ean
bazkaria izanen dute
Linddurrenbordasagar-
dotegian. Helduenme-
nua20eurogostakoda
eta haurrena 10 euro.
Txartelak okindegian,
Berako Errekalden eta
Arantzako Pabloenean
jarriko dituzte salgai.
Bazkariaren ondotik,
dantzaldia izanen da
Beñat Mitxelenarekin.
Bezperan, urriaren

23an, ortziral arratsal-
deko7etanUmoreatxa-
pelketanhitzaldiaeskai-
niko du Unai Iturriagak
Harriondoan.

KULTURA � URRIAREN 24AN

25. urteurrena
ospatuko du
Bortzirietako
Bertso Eskolak

LESAKA

UTZITAKO ARGAZKIA

Jon Olaizola Nafarroako txapeldun 22 urtez beheiti
Jon Olaizola herriko pilotariak irabazi du Nafarroako buruz buruko esku pilota
txapelketa, 22 urtez beheitiko kategorian. Urriaren 3an jokatu zen finala Iruñe-
ko Labrit pilotalekuan eta Olaizolak 18-3 irabazi zion Errekako Medinari.

ARGAZKIA: XAGU

Nafarroako Mendi Taldeen Eguna ospatu dute
Nafarroako Mendi Taldeen Egunaren 13. edizioa ospatu dute urriaren 4an he-
rrian. Beti Gazte eta Oberena elkarteek antolatu dute elkarlanean, biak ere 75.
urteurreneko ospakizunetan baitabiltza. Kiroldegitik abiatuta mendi ateraldia
egin zuten mendizaleek, bi ibilbiderekin. Denak Frain kaxkora joan ziren eta
Piedadetik barna, Unanukomagala, Sastrin eta Gaztegin barna egin zuten itzu-
lia. Eguerdian Elutxa txaranga ibili zen karrikaz karrika. Frontoian bazkaria egin
zuten. Bazkalondoan, Modesto akordeolariarekin dantza egiteko aukera ere
izan zuten mendizaleek.

Aitor AROTZENA
San Fermin jubilatu

Elkartearen Eguna u-
rriaren 23an ospatuko
dute. Aurten ere, dia-
mantezko eta urrezko
ezteiak ospatzen di-
tuzten bikoteei eta 85
urte betetzen dituzten
bazkideeiomenaldiaes-
kainiko zaie. Zehazki,
Diamantezko Ezteiak
PedroLarraldeketaMa-
ria Jesus Zubietak os-
patzendituzte; Urrezko

Ezteiak Jose Francis-
co Ubiriak eta Josefa
Anduezak, eta Santia-
go Igoa eta Maria Je-
susAiestaranek; eta 85
urteJoseAgirretxeEza-
ma, Maria Luisa Tel-
letxea Viñas, Consuelo
Aldaraborda Iparragirre
eta Teresa Larralde
Gaztelumendik.Gehia-
go ere izan daitezke.
Eguneko egitarauan

ez da aldaketa handirik
izanen. 12:30eanMeza

Nagusia ospatuko da
San Mar t in e l i zan .
13:30eanAurreskuaes-
kainiko zaie plazan
omenduei. 14:00etan
bazkaria izanen dute
uda l p i l o ta l ekuan .
Bazkalondoan,omenal-
diak eginen dituzte.
17:00etanelkarteakan-
tolatutako txapelketa
ezberdinetakosariaketa
trofeoak banatuko di-
tuzteeta17:30eandan-
tzaldia izanen dute.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 23AN

San Fermin
elkarteak bere
Eguna ospatuko du
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Ordubete
ingurukoak,
ikus-entzuneko
batekin eta
behatokira
sartzeko
aukerarekin

Irune ELIZAGOIEN
Urriaren 1ean hasi

zen Usategietako sare
bidezkousoharrapake-
ta sasoia. Bertan, 600
urte baino gehiago di-
tuen sarezko uso ha-
rrapaketaren tradizioa
bizirik ikusteko aukera
dago. Urtero bezala, u-
rriaren1aetaazaroaren
20a bitarteko larunbat,
igande eta besta egu-
netan burutuko dira bi-
sitak, irteera goizeko
11:00etan izanen dela-
rik. Bisitaren iraupena,
ordubete ingurukoa da
eta prezioa, 4 euro per-
tsonako; 10 pertsona
baino gehiagoko tal-
deentzat eta haurren-
tzat (6-12 urte), 3 euro
pertsonako.Bisitazga-
in, ikus-entzunezkobat
ikusteko eta sareetako
behatokirasartzekoau-
kera dago, bertatik,
usoa datorrenean, sa-
reetannola sartzenden
ikusteko.Joandenigan-
dean egin zen Usate-
gietako bestan izan zu-
ten aunitzek bisita hori
egiteko aukera ederra.
Informazio gehiago
www.etxalar.org orrian
aurkitu daiteke.

Margotze tailerra
Gazteek antolatuta,

ItziarMendikoaetaMai-
texaren eskutikmargo-
tze tailerra izanen da
haurrei zuzendua. Aza-
rotikaitzinerahasikoda
tailerra, Iharrian, aste-
arte arratsaldetan. Tar-
tekamargotze teknikak
erakusteko tailerra ere
izanendagazteetahel-
duei zuzendua. Ez da
aitzinetik izena eman
beharrik,azaroaren3an
agertzearekin nahikoa
da.

Eskolaz kanpoko
jarduerak
Urrian sartzearekin

batera eskolaz kanpo-
ko jarduerak ere mar-
txan dira. Trikitixa (Itsa-
so), kenpo (Modesto),
ingelesa (Roger), pan-
dereta (Alaitz), perku-
sioa (Irune),multidepor-
tea,katekesia (Pelloeta
katekistak),pilota (Altxa-
ta) eta euskal dantzak
(Altxata) dira aurtengo
ikasturterako eskain-
tzen direnak.

Usategietako
tradizioaren besta
Irailaren 27an ospa-

tuzenUsategietakotra-
dizioarenbesta.Egural-

dia lagun, jende aunitz
hurbildu zen eta ekital-
diguztiakarrakastatsu-
ak izan ziren. Sara eta
Etxalarko hainbat usa-
zale paletak egiten ari-
tu ziren goizean eta on-
dotik paleta tiratze txa-
pelketanpartehartuzu-

ten. Bi herrien arteko
hitzarmena sinatzera-
koan, Etxalarko etaSa-
rako alkateez gain, Na-
farroako Gobernuko
Landa Garapen, Toki
Administrazio, Inguru-
men eta Lurralde Anto-
laketarako kontseilaria

den Isabel Elizalde hur-
bilduzen.Usazaleekau-
nitz eskertu zuten bere
bisita. Bazkarian 330
pertsona inguru elkartu
ziren eta giro ederrean
eta kantuz lagunduta
pasa zuten arratsaldea
bertaratutakoek.

HERRIZ HERRI | 21

GIZARTEA � HAMAHIRUGARREN URTEZ

Usategietako
sasoi berrian
bisita gidatuak
ere martxan

ETXALAR

ARGAZKIA: ETB

Herritarrak Euskal Telebistako ‘Zuek hor’ saioan
Irailaren 29an 17 herritar joan ziren ETB1eko Zuek Hor! programara publiko be-
zala. Aurtengo denboraldia IbonGaztañazpi etaMarta Elvira kazetariek aurkez-
ten dute eta bertan zeuden Anjel Alkain, Aitziber Garmendia eta Ana Elordi ak-
tore ezagunak ere. Programa arratsaldean grabatu eta gauean eman zuten.

ARGAZKIAK: ARANTXA ZUBIETA ETA REBEKA ARANZADI
Giro bikaina izan zen Usategietako tradizioaren bestan.
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Goitibeherek
eta herri kirol
saio ikusgarriak
jendetza bildu
zuten

TTIPI-TTAPA
SanMigel egunhan-

dia hondar egunerako
utzita ere, giro parega-
bea izan da aurten San
Migel bestetan. Txupi-

nazoa, euskaltegian
euskara ikastenaridire-
nek bota zuten. Bezpe-
ran,dantzarieksaiodo-
toreaeskaini zuten.Be-
rrikuntza nagusietako
bat Piedadetik beheiti
egin zen goitibehera
erakustaldia izanzeneta
jendeaunitzerakarri zu-
en. Igandeko herri kirol
saioak bezalaxe. Txa-
pelketa ofizialak jokatu
ziren, baina herriko
gazteekegitenduten la-

naereazpimarratzekoa
da.Elutxa txarangakgi-
rotuzituenkarrikakbes-
ta guztietan, baita as-
telehen eguerdiko beti-
zuak ere. Istripuren bat
izan zen, baina oroko-
rrean ederki pasatu zu-
ten plazara atera ziren
gazteek eta kanpotik
begirazeuden ikusleek.
SanMigel eguneko ka-
rrika buelta, meza eta
dantzekin bukatu ziren
bestak.

IGANTZI

OSPAKIZUNAK � SAN MIGEL BIKAINAK

Giro bikaina izan da
aurten ere bestetan

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA
Giro paregabea izan da aurten ere San Migel bestetan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Irisarritarren bilkura Irisarriko jauregian
Irailaren 26an egin zen Irisarri familiaren lehen to-
paketa, Irrisarri Landen. Lehen edo bigarren abi-
zentzat Irisarri, Irizarri, Hirisarri edo Yrisarri duten
70 bat lagun bildu ziren, Euskal Herri osotik ez ezik,
Zaragoza edo Alicantetik ere etorriak. Bazkalon-
doan, Yrisarri Sendia Elkartea ere aurkeztu zuten,
hain zuzen Irisarritarren ondare historiko-kulturala
ikertu, berreskuratu eta promozionatzeko helbu-
ruarekin sortua. Gaur egun 26 lagunek osatzen du-
teelkarteaetaedozein Irisarritarrekhardezakepar-
te, Joxe Elgorriaga gerenteak aipatu zuenez.
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Joan den
larunbatean
haurrekin
ibilaldia egin
zuten
angulerutik San
Juan Xarrera

Nerea ALTZURI
“Arbolak izautuz” ira-

kurri dugu ekimena ira-
gartzeko kartelean eta
bi hitzordu: joan den u-
rriaren 10ean izan zen
lehenbizikoa eta angu-
lerutik San Juan Xarre-
ra joan ziren. Zuhaitzak
ezagutzeko hainbat
ekintzaeginzituzteneta
ortziral honetan, herri
inguruan ibiliko dira.
Parke azpiko eta herri
ingurukozuhaitzak iku-
si, argazkiak atera, ize-
nak ikasi, hostoak bil-
duetaafitxabatzukbe-
teko dituzte. Gure hau-
rrei, ttiki-ttikitatik natu-
ra zaintzeko eta maita-

tzeko urratsak erakutsi
behar zaizkie. Ateraldi
hauetan,gurearnasadi-
ren arbolen garrantzia
eta hauek ezagutu eta
bereizteko azalpenak
ematen dira eta berriki
sortudeneuskararenal-
deko taldeak antolatu
ditu. Beraz, ortziral ho-
ne tan h i t zo rdua
arratsaldeko 4:30ean
paratu dute parkean.
Denakanimatzekodeia
egin dute.

Su egurra
Urtero bezala, su

egurraeskatzekodeial-
dia egin du udalak. Lo-
tebakoitzak30euroba-
lio du eta etxe bakoi-
tzak bakarra eska de-
zake. Eskaera, herriko
etxean egin behar da
urriaren 30a bitarte.

Telefonoen gida
2009an egin zen he-

rriko telefonogida.Ber-
tan, etxeen izenak, hel-
bideak eta telefono fin-

ko edota mugikorren
zenbakiak agertzen di-
ra.
Gida hau berritzeko

intentzioaduudalak.Gi-
da jendeaitzineanego-
nen da herriko etxean
hilabete akabaila bitar-
te. Horrela, datuak be-
giratzeko,aldatzeko,zu-
zentzekoetaberritzeko
aukera izanen du herri-
tarrak.Etxe izenen ingu-

ruko zalantzak ere ar-
gitzeko modua izanen
da.

Euskara ikasteko
dirulaguntzak
Euskaltegietako i-

kasturtea abiatu da.
Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak,eus-
kara ikasi nahi duten
ikasle, langabetu, pen-

tsiodun eta baliabide
ekonomikonahikorikez
dutenakdiruz lagundu-
ko ditu. Matrikula gas-
tuen %80 arteko diru-
laguntzakeskuraditza-
kete ikasleek.Eskaerak
urriaren 31 baino lehen
egin beharko dira.
Informazio gehiago

nahiduenak,www.bor-
tziriak.eus edota 948
634 125ean.

GIZARTEA � URRIAREN 16AN

Zuhaitzak
ezagutzeko
aukera herri
inguruan

ARANTZA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Baserritarren Eguna ate joka dugu
Udazkenarekin batera, kultur ekitaldien baitan, baserritarren eguna ate joka du-
gu. Aurten hogeigarren aldia izanen da… bada zerbait!! Ekaitza elkartea pres-
taketa lanean ari da eta beti bezala, herritarrei parte hartzeko deia egin die.
Bertako produktu, azienda eta eskulanak erakusten dira eta era guzietako pos-
tuak izaten dira. Elikagaietan: barazkiak, gozokiak, zerrikiak, esnekiak, taloak…
Etxeko aziendak ere izaten dira eta eskulanetan, bitxiak, kuadroak…Gasna le-
hiaketa ere eginen da bertze urte batez. Postua jarri nahi duenak, Isabel Dan-
boriena edo Gabi Goiari erran behar dio; aziendak ekarri nahi dituenak Iker
Iguzkiagirreri; eta gazta lehiaketan parte hartu nahi dutenek, Mirari Maiz edo
Gurutze Pikabearengana jo behar dute. Izen emateko urriaren 25a arteko epea
dago. Baserritarren Eguneko eta egun horren inguruan antolatzen diren ekime-
nen berri xehetasun gehiagorekin hurrengo alean emanen dizuegu.



ttipi-ttapa | 648 zk.

2015.10.15

Pello San
Millanek jaso
du
epaimahairen
saria eta
Matixa
Mitxelenak
publikoarena

TTIPI-TTAPA
Ttipi-Ttapa aldizka-

riak eta Xorroxin Irrati-
ak elkarlaneanantolatu
dute aurten lehen aldiz
udako argazki lehiake-
ta etaERRAN.EUSata-
riarenbidezgauzatuda.
Bertara igo dituzte le-

hiakideek udan atera-
tako argazkiak.

93 argazkiren arte-
tik Pello San Millanen
Mediterraneourdiñear-
gazkia izan da epaima-
haiaren saria lortu due-
na. Isabako Txapatera
apartamentuan 6 lagu-
nendako2gauekoego-
naldia eskuratu du.
ERRAN.EUS web

gunekoerabiltzaileeiere
hitza eman nahi izan
zaie, publikoaren saria
aukeratuz. Matixa Mi-
txelenarenHiruErrege-
enMailatikargazkiak ja-
so du boto gehien eta
berak irabazi du Bera-
koZalain jatetxean4 la-
gunendako otordua.

SARI BANAKETA
Urriaren 7an banatu

ziren sariak Berako Za-
lain jatetxean.PelloSan
Millanek berak jaso zu-
en sari nagusia, Txapa-
terako Elsa Tapia eta
Fermin Maritorenaren
eskutik.Publikoarensa-

ria, berriz, Izaro Mitxe-
lenak, Matixaren ahiz-
pak jasozuen,Zalain ja-
tetxekoAmaiaSainzeta
Jose Gabriel Pikabea-
ren eskutik. Ttipi-Ttapa
FundaziokoJoxema Iri-
goien ere sari-banake-
ta ekitaldian izan zen.

Horretazgain,parte-
hartzaileen artean, Irri-
sarri Landera sartzeko
4 sarrera bikoitz berezi
erezozketatudira.Hau-
ek dira irabazleak: Ro-
sa Errandonea, Maider
Petrirena, Maite Altzu-
guren eta Maria Plaza.

LEHIAKETA � URRIAREN 7AN ZALAIN JATETXEAN

Udako I. Argazki
lehiaketako
sariak banatu
dituzte

GIZARTEA
24 | HERRIZ HERRI

TTIPI-TTAPA
Tunelen arriskua neurtuta, horie-

tako batzuetan berehalako neurri-
ak hartu behar dira Nafarroako au-
rrekogobernuakeskatutako ikerke-
ten emaitzen arabera.
Arrisku handiko tuneltzat hartu

dituzte Almandozko eta Belateko
tunelak.Eurenerabilgarritasunaber-
matzeko, epe laburrean segurtasun
neurri osagarriak hartzea ezinber-
tzekoada.Neurrihauekezohikoger-
taereiaurreegitekobaliokodutebai-
ta ere, tunelaren barrualdean kotxe
batek su hartuko balu, errepideko
bertze kotxe eta gidariei segurtasu-
na bermatzeko, adibidez.
EspainiakoSustapenMinisterio-

ak hiru tunel mota bereizten ditu.
Mailaketa egiteko, tunelaren neur-
ketatik ateratako arrisku datuak se-
gurtasunneurri egokiakdauzkan tu-
nel batekin alderatzen dira. Batetik
tunel seguruak, 1,15 baino gutxia-
goko aldeadutenak. Bertzetik, 1,15
eta 1,50 arteko aldea duten tune-
lak, arriskutsuak izan arren, denbo-
raldibatezerabiltzen jarraidaitezkee-
nak.Etaazkenik,arriskuhandiko tu-
nelak, 1,50 baino gehiagoko aldea
dutenak. Belateko tunelaren arris-
kudatua3,6koadaetaAlmandozkoa
2,3koa. Hortaz, bi tunel hauen se-
gurtasuna bermatu eta tunelak era-
biltzen segitzeko, neurri osagarriak
hartu behar dira lehenbailehen.

NAFARROAKO GOBERNUAREN TXOSTENA

Almandozko tunelak tunel seguru baten arriskua
bikoizten du eta Belatekoak hirukoiztu

ARGAZKIAK. TTIPI-TTAPA
Goitiko argazkian, saridun eta sari emaile guztiak ageri dira. Beheitian, ezkerrean, epaima-
haiaren saria jaso zuen Pello San Millanek eta publikoarena Izaro Mitxelenak.
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Aldi batean
erabilera
mantendu
daiteke tunela
egokitu
bitartean

Maider PETRIRENA
Belate eta Alman-

dozko tunelen larritasu-
na ez duen arren, N-
121-Ako Sunbillako tu-
nelaren egoera ez da
egokiena. Segurtasun
neurri osagarriak ezar-
tzeaderrigorrezkoa iza-
nen da Espainiako Go-
bernuko Sustapen Mi-
nisterioak tunel seguru
bezala kontsidera de-
zan.
Nafarroako Gober-

nuak iaz bideratutako
ikerketaren emaitzen
arabera, Sunbillako tu-
nelaren arrisku datua
1,182koada.Hortaz, tu-
nel seguruen 2. mailan
kokatuko litzake, hau
da,erabiltzen jarraidai-
teke,segurtasunneurri-
ak hobetzeko aldake-
takematendirenbitarte-
an. 1. mailan, Oieregi-
kotuneladago,500me-
trotikgoitiko tunelenar-
teanNafarroakoGober-
nuakegindakoazterke-

ta gainditu duen baka-
rra. Eta 3. mailan, Al-
mandoz eta Belateko
arriskuhandiko tunelak
dauzkagu, tunel segu-
rubatenarriskuabikoiz-
tu eta hirukoizten di-
tuztenak.

Sunbildarrak
artzain
amerikanoen
bestan
Urr iaren 3an ere

Ameriketan ibilitakohe-
rriko artzainek beraien
bestazdisfrutatzekoau-
kera izan zuten Beran
eta ederki aski pasatu

zutela jakinarazidigute.
Istolako Julio eta Jesus
Mari Jorajuria eta Jose
Mari Arretxea jaibolito-
akprestatzenabaila ibi-
li omen ziren, bertze
artzain batzuekin bate-
ra. Datorren urtean el-
kartaratzea Izaban iza-
nen dute.

AZPIEGITURAK � GOBERNUAREN TXOSTENA

Segurtasun neurri
berriak beharko
lituzke errepide
nagusiko tunelak

SUNBILLA

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak mendi taldea berriz lanean
Ulibeltzak Mendi taldeak ere ikasturte berriarekin
batera hasiera eman dio irteerei. Lehena irailaren
27an egin zuten, Legatera.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Herreratarren denboraldi berria
HerreraanaiekCajaRuralekantolatutakoBTTmar-
txak akitu zituzten irailaren 20an eta irailaren 27an
Diario de Navarrak antolatzen duen Openeko le-
hen karrera Acedon izan zuten. Koldok bigarren
postua lortu zuen eta Enekok, aldiz, gurpila leher-
tu eta ez zuen karrera akitzerik izan. Hurrengoa Lo-
dosan izan zuten urriaren 4an eta Koldok bigarren
eta Enekok seigarren postua lortu zituzten. Urria-
ren 11n Logroñon izan dira. Guztira 9 asteburuz
jarraian izanen dituzte karrerak.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Trikitilari eta panderojoleak Urrozko San Migel bestetan
Urrozko SanMigeletanMendaur Trikitixa-Pandero eskolako haur eta gaztetxo-
ek beraien emanaldia eskaini ziguten. Atsalde ederra pasatzeko aukera izan
genuen bertaratutako guztiek. Horien artean ere aipatuko ditugu gure herriko
panderojoleak fin ibili zirela.
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Patxi
Mariezkurrena,
Eratsungo
zinegotzia,
lehendakari
ordea

Marga ERDOZAIN
Irailaren 17an egin-

dako bilkuran Malerre-
kako Zerbitzu Oroko-
rren Mankomunitateko
lehendakari eta lehen-
dakari ordea aukeratu
zituzten bertaratu ziren
16ordezkariek.JonTel-
letxea eta Patxi Ma-
riezkurrena 2015-19bi-
tarteko legealdianMan-
komunitateko buruak
izanen dira Alberto San
Miguel eta Arrosatxo
Ibarrari lekukoa hartu-
ta.
Lau batzorde osatu

dira: hondakinen ba-
tzordea, euskara ba-
tzordea, garapen ba-
tzordea eta gizarte zer-
bitzuko batzordea
Irailaren 24an buru-

tutakobatzordeanMan-
komunitateak lau ba-
tzordeen eratzea eta
osaketa onartu zituen.
Hondakinen batzorde-
an honako herri hauek
partehartukodute:Ber-
tizarana, Doneztebe,
Eratsun, Urrotz, Zubie-
ta, Sunbilla, Donama-
ria, Ituren eta Elgorria-
ga. Mixel Gereka (Itu-
rengo ordezkaria) ba-
tzordekoburua izenda-
tuzen.Garapenbatzor-
dean (industria, landa,
garapena eta agenda
21); Bertizarana, Do-

neztebe, Zubieta, Era-
tsun, Sunbilla, Ituren,
DonamariaetaEzkurra.
Batzorde honen burua
Bertiazaranakoalkatea,
AndresEtxenike izanen
da. Euskara batzorde-
an honako herri hauek
partehartukodute:Do-
namaria, Eratsun, Zu-
bieta, Sunbilla, Ituren,
DoneztebeetaEzkurra.
Batzorde honen burua
Doneztebeko ordezka-
ria izanenda,MargaEr-
dozain. Gizarte zerbi-
tzukoa,berriz,Donezte-
be,Zubieta,Eratsun, Itu-
ren eta Sunbilla herriek
osatuko dute eta Do-
neztebeko ordezkaria,
Leire Ortuoste burua
izanen da.
Batzorde iraunkorra

ere egituratu zen bilku-
ra horretan Jon Telle-
txea lehendakaria izan-
da eta eratutako ba-
tzordeetako buruek la-
gunduta. Batzorde ho-
neneginkizunaManko-
munitateko jarduera
arintzeada,baita lehen-
dakaria laguntzea ere.
Mankomunitateko bil-
kurak bi hilabetetik be-
hinegiteaereonartuzen
eta bilerak, ahal den
guztietan, astelehene-
tan eginen dira, arra-
tsaldeko 7etan hasita.

Liztor beltzaren
aurkako 10 esku
hartze burutu dira
aurten
MalerrekakoManko-

munitateak aurten 10
abisu jaso ditu eta ber-
tze horrenbertze esku
hartze burutu ditu. Ur-

tero egiten den kanpai-
nari esker, herritarrak
liztorbeltzak ingurume-
nari egiten dion kalteaz
jabetzen ari dira. Liztor
beltzen habiak ikuste-
an Mankomunitatera
deitzea aholkatzen da,
hauda, 948451746 te-
lefonora. Bertatik, da-
gokionprotokoloamar-
txan paratzeko. Proto-
koloa betetzeko hagitz
eraginkorrak izan dira
herri ezberdinetandau-
den boluntarioek egin-
dakoekarpenak.Bolun-
tarioen sare horrek ha-
gitz ongi funtzionatzen
du, baina Ezkurra, Sal-
dias,EratsunetaOitzen
ez dago liztor beltzari
aurre egiteko bolunta-
riorik. Mankomunitate-
ak egindako lana es-
kertzen du eta herrita-
rrak animatu nahi ditu
habiak ikustean abisua
ematera.

GIZARTEA � BEINTZA-LABAIENGO ALKATEA

Jon Telletxea da
Mankomunitateko
presidente berria

MALERREKA

Heldu hasiberrientzako bertso eskola
Malerrekako Euskara Zerbitzuak eta Nafarroako
Bertsozaleen Elkarteak elkarlanean 10 orduko
ikastaroa antolatu dute. Ikastaro honen prezioa
20 eurokoa da (langabetu eta ikasleek 10). Ize-
na Mankomunitatean eman beharko da (euska-
razerbitzua@malerreka.infolocal.org edo948451
746 telefonoan). Eguna, ordua eta tokia izena
ematen duten pertsonen artean erabakiko da.

Kontsumitzailearen Bulegoko egutegia
Nafarroako kontsumitzaileen Elkartea Iratxek es-
kainitako zerbitzua da. Harrera egunak hilean bi
ortziraletan Mankomunitateko bulegoetan ema-
nendira,orduabertanaurrezhartubeharda.Doa-
neko bitartekaritza eta laguntza juridikoa eskain-
tzen du. Udazkenerako bulegoko egunak hona-
kohauekdira; urriaren23an;azaroaren6eta20an
eta abenduaren 4 eta 18an.

� FLASH

TTIPI-TTAPA
Malerrekako Gazte Asanbladak

Ernadi Rock jaialdia antolatu du hi-
rugarren urtez Donezteben urriaren
24an.
Goizeko 10etan herriari buelta

musikarekin. 11:00etan haur joku-
ak.11:30eanmahai ingurua: ‘TaMa-
lerrekan ze?’. 13:00etan aperitifa.

14:00etanbazkaria (bazkarirakotxar-
telak Titin eta Iratxon, 8 eurotan sal-
gai). 18:00etan bertso-triki-poteoa
ostatuzostatu.21:00etatik23:00eta-
rabokatakemanendituzte.22:30ean
kontzertuak:Eztanda,Egurraetaki-
tto, Txapelpunk, Orreaga 778 eta
Tirri&tery DJ. Gauerdian zozketak
eginen dituzte.

URRIAREN 24AN

III. Ernadi Rock jaialdia antolatu du Gazte Asanbladak

Ba al zenekien
Doneztebeko herriak Nafarroa Oinez lagun-
tzeko asmotan bere karpa eta oholtza utziko
dituela urriaren 18an burutuko den euskaltza-
leen bestarako.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Eskuz binakako pilota txapelketarako izen ematea zabalik
Errekak antolatutako Malerrekako XIV. eskuz binakako pilota txapelketan izen
emateko epea zabaldu dute azaroaren 1era arte. Heldu den urteko ur-
tarrilaren erdialdera hasita, zazpi kategoriatan banatuak ariko dira. ?
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Maika Ariztegik
Euskal Herriko
koxkor biltze
txapelketa
irabazi du

Arkaitz MINDEGIA
Udazkenak bere lo-

reakematenditu,etana-
turak eskaintzen dizki-
gun fruituak eta bertze
bilduz goxatzen ari ga-
ra. Argazkietan ikusten
denbezala IxidroBazte-
rrikak onddo eder eta
politak harrapatu zituen
etaehiztariakereezdau-
de geldirik. Nahiz eta
usoak oraindik ez diren
agertu, basurdeak bo-
taz dabiltza asteburuz
asteburu.

Maika Ariztegi
txapeldun
Hamalaugarrenaldiz

irabaziduMaikaArizte-
gik Euskal Herriko kox-
kor biltze txapelketan.
Partehartuduenguzie-
tan txapela jantzitaeto-
rri da etxera. Aurten le-
hia estua izan zuen eta
Maikak arriskatu egin
zuen urrutitik jaurtiz eta
ongi atera zitzaion.

Alazne bertsotan
kantari
Han eta hemen ber-

tsotan ari da Alazne
Untxalo.BerrikiEmaku-
meen Mundu Martxak
Elizondoneginzuengel-
dialdian parte hartu zu-
en bertsoak botaz.

Javier Sein mendi
bizikletan fuerte
Denboraldiko azken

btt txapelketanburube-
larri dabil Javier Sein
txirrindularia.Berrikiha-
si den Diario de Nava-
rraBTTOpeneangogor

abiatu da eta jokatuta-
kobikarreretatikbat ira-
bazi du.

Kultur egunak
Abenduko zubian

aurtengoan ere kultur
egunak izanen ditu Itu-

renek.Horiekantolatzen
gogoz dabiltza gazte-
ak, ahalik eta egitarau
erakargarrienaosatuas-
moz.Hurrengobilerau-
rriaren 16an, ortziral
arratsaldeko 7etan iza-
nen dute.

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIAK

Usoen esperoan, basurdeak eta orkatzak botatzen hasiak dira herriko ehiztariak. Onddo
ederrak ere badaude bazterretan, Ixidro Bazterrikak erakusten dituenak bezalakoak.

Fermin ETXEKOLONEA
Denboraldiko lehen-

bizikoMalerrekakantuz
herrianegin zen.Harre-
ra ona izan zuen eta gi-
ropolita jarri zutenabes-
lariek. Tragoxka elka-
rrekin hartu eta taloak
ere dastatu zituzten.

Artzainak Beran
Ameriketan artzain

ibilitakoen bestan bost

zubietarrek parte hartu
zuten: Juanito Babaze,
Sebastian Indakoetxea,
Marcos Juanikorena,
XantiHualdeetaTomas
Ibarra. Beraien emaz-
teekin joan ziren Bera-
koospakizun jendetsu-
ra. Tomas Ibarrak bil-
dutakoargazkiakere ja-
rri dituzte Berako Kul-
turEtxeanegindenera-
kusketan.

Joaldunak lanean
Joaldunek Elgorria-

gako Kofradiaren Egu-
nean parte hartu zuten,
baita Baluarten euskal
kantueguneanetaEus-

kararenEgunean. Igan-
deanNafarroaOinezen
izanen dira Elizondon.

Gaztegunea
Txitxilloelkartekogazte

gunean Txas Esparza
izanen da arduraduna.
Ostiral, larunbat eta
igandetan 17:00etan
19:00etanzabaldukodi-
tu ateak.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 3AN

Malerreka
kantuz herrian
abiatu da aurten

ZUBIETA

NATURA � EHIZA, ONDDOAK, SAGARRAK, PATXARANA…

Udazkeneko fruituak biltzen
hasiak dira han eta hemen

ARGAZKIA: ANDREW SMITH
Plazan kantari, urriko lehen larunbateko Malerreka Kantuz egunean.



Eguraldi
bikaina
izanagatik
kanpotik jende
gutti hurbildu
da aurten ere

Joseba URROTZ
Honezkero ematen

dugarai bateanSanmi-
gel bestek zuten itxura
aldaketa finkatu dela.
Lehen kanpoko jende

franko etortzen zen eta
ia urtero euria ere ager-
tzenzen,gehixeagoedo
guttixiago. Gaur egun
berriz, eguraldi bikaina
izatendugu ia egunero,
eta herritarrak ia baka-
rrik izaten gara beste-
tan. Urtero bezala, pi-
lota partida, aizkora
apostua,herri bazkaria,
haur jokuak,dantza, tra-
guak... Beti ere giro po-
liteanetaelkarrekingus-
tora egoteko aukera
aprobetxatuz.

OSPAKIZUNAK � HERRIKO BESTAK

Giro ederrean
joan dira
Sanmigelak

URROZ
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Jose Sacristán
aktore
madrildarra eta
EITBko
zuzendaria
izendatu
dituzte
bertzeak bertze

TTIPI-TTAPA
JoseSacristánakto-

re madrildarra, Eduar-
doBarinagaEITBkozu-

zendaria, Txumari Alfa-
roArgedaskonaturopa-
ta, José Juanico Bou
margolari kataluniarra,
ZacaríasPuenteHerbo-
so Kantabriako Gazta-
ren Kofradiako presi-
dentea eta Francisco
ArroyoLobodiseinatzai-
lea dira Nafarroako
OnddoetaZizenKofra-
diako Ohorezko kide
berriak. Halaxe izenda-
tu zituzten urriaren 4an
Elgorriagan Kofradiak
egin zuenhogeitabiga-
rren besta egunean.

Ekitaldia, Iruñeko
Santa Maria La Realgo
ahots lodien abesba-
tzakkantatutakomeza-
ren ondotik egin zen
izendapenaetaospaki-
zunean, bertze hainbat
kofradietakokideekere
parte hartu zuten. Ber-
tzeak bertze, Nafarroa-

ko Olioaren Kofradia,
ErronkarikoGaztarena,
Bidasoko Izokinarena,
NafarroakoZainzuri eta
Ardoenak eta, lehen al-
diz, Sarako Usoaren
Kofradia ere izan ziren
Elgorriagan. Zubietako
joaldunak ere karrikaz
karrika ibili ziren.

Kaxuela lehiaketan
parte hartu zuten ko-
fradietako kide gehie-
nek, Jose Miguel Gala-
rregi gidari zutela. José
Juanico Bou kofrade
berriakemandakomar-
golana zozketatu zen
eta Arantxa Olagarai
suertatu zen saridun.

ELGORRIAGA
OSPAKIZUNAK � URRIAREN 4AN

Onddo eta Zizen
kofrade berriak
izendatu dituzte

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Onddo eta Zizen Kofradiako kideak, berriak aitzinean daudela.

ARGAZKIAK:JOSEBA URROTZ
Kanpotar aunitzik agertu ez bada ere, herritarrek ederki pasatzeko aukera izan dute.



Bi haur jaio dira
udazken
hasieran

TTIPI-TTAPA
Duela aste batzue-

takohaizebortitzenon-
dorioz, frontoiko teila-
tuaren zati bat hegatu
zen. Arazo hori behar
bezalamoldatuduteda-
goeneko.

Berri onak
Azken aldian zen-

bait herritarren herio-
tzaren berri eman be-
har izan dugu, baina
oraingoanpozik egote-
ko arrazoiak baditugu,
bihaur jaiobaitiraudaz-
ken hasiera honetan:
Ekain (Ivan eta Sandra-
ren semea) eta Ruben
(Martin eta Maitaneren

semea). Beraz, dagoe-
nekohamarhaurbaditu-
gu herrian eta kopuru
horrek, 1999an ikasle
gutxi zeudelako itxi be-
har izan zen eskola be-
rriz ere irekitzeko bul-
tzada eman dezake.

Ehiza denboraldia
Irailaren 28tik urria-

ren 7ra oporrak hartu
eta itxia egon ondotik,
berrizerezabalikdaBa-
rranka Ostatua. On-
ddoak, gaztainak edo
lehenbiziko usoak das-
tatzera hurbiltzen diren
herritarrekezezik,Txan-
txangorri elkarteko 60
ehiztariek ere gustura
hartu dute normaltasu-
nerabuelta.Ondokoar-
gazkian ageri denez,
postuak egoki presta-
tuak dituzte ehiztariek.

EZKURRA

GERTAERAK � HAIZEAK HEGATU ZUEN ZATI BAT

Frontoiko
teilatua moldatu
behar izan dute
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ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Frontoiko teilatua moldatzeko lanak goiko argazkian eta ehiza postuak behean.
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Panpanoziri
aldizkariaren
hirugarren alea
ere bidean da

Juana Mari SAIZAR
Kirol mankomunita-

teko teknikaria, Ruben
Goñiren ordezkoa, au-
keratzeko oposaketak
egiten ari dira eta ho-
rrenondorioz, ikastaro-
ak antolatzeko orduan
gauzak ohi baino man-
tsoago doaz. Umeen-
tzako psikomotrizitate
ikastaroaprestdagoeta

monitorea ere izendatu
dute baina helduen-
tzako ikastaroengaine-
ko informazioaoraindik
ez da zehaztu. 15 lagu-
nekemandute izena eta
hasteko gogoz daude.
Eaepe laburrean taldea
martxan jartzen den.

Panpanoziri
martxan
Panpanoziri aldizka-

ria banatu zenetik bi ur-
te pasa dira dagoene-
ko eta hirugarrena bi-
dean da. Aldizkariko
edukiak osatzeko ga-
raian jende askok par-

te hartu du, beraien iri-
tziak, garai bateko eta
oraingo kontuak... esa-
naz eta baita argazkiak
utziz ere. Lan taldeak
eskerrak eman nahi
dizkie lagundu duten
guztiei; denon artean
osatzendelakoaldizka-

ria. Ea emaitza gustuko
duzuen!

Errigora kanpaina
Euskara taldea ere

biltzenhasiadaeta lan-
tzenaridirengaietaeki-
menakaskobadira ere,
udazkenean sartu be-

rritan,Errigoraekimena
bultzatzea erabaki du-
te. Iazerekanpainaegin
zenetaherritarrekeran-
tzun ona eman zuten.
Aurtengo kanpaina ha-
si da. Gogoan izan zu-
re laguntzaeuskarakes-
kertuko duela.

AISIALDIA � 15 PERTSONEK EMAN DUTE IZENA

Helduentzako
kirol-jarduerak
iaz baino
beranduago
hasiko dira

ARESO

ARANO

Arantzadiko 4
adituk eman
zituzten
azalpenak

Ainhoa ANSA
Herrigintzaeskolaren

barruan, izarreibegiraja-
rrizirenurriaren3anAra-

nokohaur, gazteetagu-
rasoak. Iaz egin zen le-
henengoaldizeta lagun
asko gerturatu zen Ixer-
keiko zabalera astrono-
moenazalpenakentzun
eta ikus zitezkeenkons-
telazioedoplanetakikus-
tera.Hildako izarbateta
Andromedagalaxiaikus-
teko aukera izan zen.

Bezperako zeru es-
taliaren kopetarekin ar-
duratuta egonagatik,
Arantzadikoastronomia
atalekokideekinhitzegin
eta gero, aurrera egitea
erabakizuenantolakun-
tzak eta arrakasta han-
dia izan zuen ekimenak.
30 pertsona inguru bil-
du ziren, tartean Aran-

tzadikolauadituetakan-
potiketorrizenbestebat.
Ixerkei gustoko izan

dute beti izarrak ikustea
maitedutenek.Argirikez
zegoeneanpaisaiantar-
tekaagertzenzirenteles-
kopioak eta gisako tra-
mankuluakhartutahain-
bat ikertzaile nahiz zale-
tu,etatarteanbaitaAran-

zadiko kide hauek ere.
Gero farolak jarri ziren
eta paisaiatik desagertu
ziren teleskopioak hala-
beharrez. Hori zela eta,
gurekin harremanetan
jarri ziren duela urte be-
te pasatxo eta geroztik
aldian aldian izarrei be-
giratzeko tarte bat har-
tzea erabaki zen.

HITZORDUA � HERRIGINTZA ESKOLAREN BAITAN

30 lagun inguru bildu ziren Ixerkein
egindako astronomia saioan

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Itxaso Onsalo txapeldun Nafarroako arpana txapelketa mistoan
Nafarroako arpana txapelketa mistoa irailaren 27an ospatu zen Igantzin. He-
rritarra dugun Itxaso Onsalo eta bere kirol laguna, Mikel Eugui txapeldun suer-
tatu ziren. Emakumeen arpana txapelketetan azpitxapeldun izan da behin bai-
no gehiagotan. Orain, lan asko egin ondoren, saria etorri da. Zorionak Itxaso,
langile fina zara eta horrek emaitzak ematen ditu. Batzuetan presa izaten da,
baina gauzak bere denbora behar dute. Animo eta jarraitu horrela.



Astelehen eta
ostiraletan,
Maialen Huizi
eta Larraitz
Salaberriaren
eskutik

TTIPI-TTAPA
Herriko haurrak hasi

duteeskolan ikasturtea,
eta laster irekiko ditu
ateakGoxali liburutegi-
ludotekak ere. Urriaren
19an hasita, Maialen
Huizi eta Larraitz Sala-
berria hezitzaileak as-
telehen eta ostiraletan
bertan izango dira. As-
telehenetan Joku Taile-
rrak eginen dituzte,
17:00etatik 18:00etara
Haur Hezkuntzakoen-
tzat (3, 4 eta 5 urte) eta
18:00etatik 19:00etara
Lehen Hezkuntzako 1,
2, 3 eta 4. mailakoen-
tzat.Ostiraletan, liburu-
tegi moduan irekiko da

17:00etatik18:00etara,
LHko 3, 4, 5 eta 6. mai-
lakoeketaDBHko ikas-
leek irakurri edo etxeko
lanak egin ditzaten eta
18:00etatik 19:00etara
joku tailerrak eginendi-
tuzte LHko 5. eta 6.

ma i l akoen t za t e ta
DBHko 1. eta 2. maila-
koentzat.
Hilabeteanbehinegi-

tendirengurasoetahaur
jokutailerrak,berriz,urri-
aren 29an arratsaldeko
5etan hasiko dira.

Azienda Feria
Eguna prestatzen
Azarokoazken larunba-
ta izanen da aurten ere
Azienda Feria Eguna.
Hura prestatzen haste-
ko, aziendak ekarri na-

hidituenakedobarazki,
eskulan, tresna zahar
edo bestelakoekin era-
kusketarako edo sal-
tzekopostubat jarri na-
hiduenak izenemande-
zake udaletxean, aza-
roaren 6a baino lehen.
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GIZARTEA � URRIAREN 19TIK AURRERA

Goxali liburutegi-ludotekak
ateak zabalduko ditu aurten ere

Iraileko
erremontelari
onena
Or i amend i 2010
enpresak hilabetero
egiten duen ranking-
aren arabera, B mul-
tzokoerremontelarien
artean iraileko onena
izandaAritzZubiri. 37
puntu lortuditu.A mul-
tzoan Urriza onena.

GOIZUETA

Nafarroako
ustiategiek
sarietarako 17
izendapen
dituzte, iaz
baino 3 gehiago

TTIPI-TTAPA
Estatuosokozerrius-

tiategienbikaintasunasa-
ritzenduenPorcD’Or le-
hiaketako sarietarako
Nafarroakohamalau ze-
rriustiategiproposatudi-
tuzte,horietatikzortzies-
kualdekoak.

Zehazki,atalezberdi-
netarako lehen sarieta-
rako proposatu dituzte
ustiategiak: Zerramako
tititik kendutako zerriku-
meen kopuruarengatik
ematen den sari nagusi-
rako, Azpilkuetako SC
Arizaleta Dainziart, Le-

karozkoMªJosefaTelle-
txeaGortari,UrrozkoJo-
se Mª Iribarren Etxegia
etaZugarramurdikoFco.
Mihura Arraztoa daude
izendatuak. Emankor-
tasunnumerikoarenata-
lean,BerroetakoSCMa-
ritorena-EtxenikeetaItu-

rengo Isidro Bazterrika
Mutuberria eta Umatze
Tasa atalean, Arizkungo
SCIrigoien-Rekarte, Iru-
ritakoMiguelAngelMari-
torena Argain, Urrozko
Jose Mª Iribarren eta
ZugarramurdikoFrancis-
co Mihura Arraztoa.

ABELZAINTZA � AZAROAREN 6AN EMANEN DITUZTE SARIAK MURTZIAKO LORCA HIRIAN

Eskualdeko zortzi zerri granja
proposatu dituzte Porc D’Or sarirako

GIZARTEA

UTZITAKO ARGAZKIA

Alkateak eta herritar batek Auzitegi Nazionalean deklaratu zuten
Unai Loiarte alkateak eta Olaia Lekuona bizilagunak, Espainiako Auzitegi Na-
zionalaren zitazioa jaso zuten, eta urriaren 8an Madrilera joan behar izan zuten
deklaratzera. Eloy Velasco epaile instruktoreak sinaturiko zitazioan, «terroris-
moaren apologia» egin izana leporatzen zaie bi goizuetarrei, baina zitazioak ez
zuen argipen gehiagorik ematen, eta beraz, ez zekiten zein zen Unai eta Ola-
iari «terrorismoaren apologia» delituaz akusatzeko gertakari zehatza. Egoera
honen aurrean, ehundik gora herritar hurbildu ziren plazan egindako asanbla-
dara, Unai eta Olaiari herri babesa adieraztera.

Pertsonaia
Aritz ZUBIRI
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Erakusketa
mikologikoa
igandean
eginen dute

JM BARRIOLA
ALKE Leitzako Kul-

tur Taldeak eta herriko
perretxiko zaleek elkar-
laneanantolatudute Mi-
kologialdia. Astean ze-
harumeekmikologiare-
kin zerikusia duten
gaiak landu, eskulanak
egin eta gero horiexek
urriaren 25ean plaza
apaintzeko erabiliko di-
ra. Igandean, ohiturare-
kinsegiz,erakusketami-
kologikoa osatzeko as-
moa dago eta ikusteaz
gain, dastatzeko auke-
ra ere izanen da, onddo
etaperretxikuekinpres-
tatutakopintxoakeskai-
nikodiraeta.KXKbeltza
Elkarteko kideei ere ko-
mertzioak udazken ko-
lorezapaintzekoeskatu
zaie. Urriaren 23 eta
24an, arratsaldez, nahi
duenak ekarri ditzake
karrapera bildutako xi-
xak.Larunbatean,urria-
ren24anarratsaldezsail-

katuko dira, igandeko
erakusketarako prest
uzteko. Urriaren 24an,
bertan ere, guraso eta
haurrek Mendibil talde-
koen laguntzarekin,
mendi irteeraeginendu-
te.

Ahalduntze eta
bioenergetika
tailerra
Gizartezerbitzuakan-

tolatu du tailerra eta gi-
zon eta emakumeei zu-
zenduta dago. Urriaren
16an hasi eta datozen
hilabeteetanemanendi-
tuzte saioak, 09:30etik
12:30erakiroldegian.Tai-
lerrarenhelburuak, Gor-
putza bakoitzaren onu-
rarako lantzea da, ete-
kinhandiagoaateratze-
ko: gai sentitzeko, dis-
frutatzeko, mugak jar-
tzeko, tentsioak aska-
tzeko, emozioak antze-
mateko. Talde batean
parte hartu, momentu-
an dugun hori konparti-
tu, konfidentzialtasuna
gorde eta konprometi-
tzea. Gorputza, oineta-
tik bururaino, askatzen
eta indartzen ikasteada

asmoa. Parte hartzeko,
18 urtetik gorakoa izan,
gizartezerbitzuetan ize-
na eman eta hilabetean
2 euroko kuota ordain-
du behar da.

Informazio panelak
LeitzakoUdalak, he-

rriko auzo desberdine-
tan informazioa emate-
ko guneak egokitzeko
asmoa du. Zehazki, 10
panel jarriko dira puntu
desberdinetan.
Proiektu hau, aurre-

kolegegintzaldianburu-
tutako aurrekontu par-
te-hartzaileenegitasmo-
tik dator. Herritarrek ka-
leanjartzendeninforma-

zioa ordenatzeko beha-
rra azaldu zuten eta ho-
rrenharira,Udalakhain-
batbatzar irekiburutuzi-
tuengaiaaztertzeko.Ba-
tzar horietan adostu ze-
na jarraituz, Udalak in-
formaziorakopanelakja-
rrikodituherrikohainbat
puntutan. Horrela, Uda-
lak zein herriko eragile
eta norbanakoek beren
komunikazioan erabil-
tzeko baliabide bat ge-

hiagoizangodute. Infor-
mazioaerdiguneabaino
eremu zabalago batera
iritsikodaetaherritarrek
informazioabilatzekogu-
ne erreferentzialak izan-
godituztehemendikau-
rrera. Udalak, azken ze-
haztapenak lotzeko ba-
tzarbateradeitudituera-
gileak.Horietagero,aha-
liketaazkarrenjarrikodi-
tu panelak.

GIZARTEA � ALKE ETA ZALETUEK ANTOLATUTA

IX. Mikologialdia
urriaren 19tik 25era
izanen da

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Emakumeen Mundu Martxa Leitzatik pasa zen irailaren 29an
Herritar ugari plazan zain zituen irailaren 29an Emakumeen Mundu Martxaren
karabanak. Ongi etorri beroa egin zieten eguerdian eta herria bera ere apain-
du zuten Erleta eskolako haurren marrazkiekin. Harrera egin ondotik, kalejiran
udaletxe atzean dagoen parkera joan ziren eta bertan zuhaitz bat landatu ondo-
ren plaka jarri zuten esaldi honekin: Martxan jarraituko dugu denak aske izan ar-
te.14:00etanTorreanbazkaldueta16:30eanabiatuzenkarabanaherritik.Ekitaldie-
kin segitzeko, urriaren 15ean Hazien garrantzia elikadura burujabetzan hitzaldia
eta bideo emanaldia izanen dira 19:00etan Atekabeltzan eta ondoren tertulia.

Ba al zenekien
Leitzakaxkozkaxkozeharkaldiaantolatudue-
la Mendibil BTTk urriaren 18rako. Leitza in-
guruko mendietan, 42 km-ko ibilbidea eginen
dute,09:00eanPlazaolakoestaziotikabiatuta.

?

LEITZA

JM BARRIOLA
Aurten arratsaldeko txandarako

aurreikusiabainoeskaerahandiagoa
egon da. Hori dela eta, bestemodu-
lu bat egokitu behar izan du Leitza-
koUdalak.Horrekinbatera,haur-es-
kolako langileek antolaketa aldatu
dute eta bi langileren ordutegiak
moldatu behar izan dira (ordu bat
gehiago bakoitzak) eta horrela arra-
tsaldeko 4ak arteko zaintza zerbi-

tzuaeskatzaileguztientzatbermatu-
tageratukoda.Gurasoeiazalduzitzai-
en bezala, zerbitzua zabaltzeko di-
ru-laguntza aurreikuspenik ez zego-
en NafarroakoGobernutik. Hezkun-
tza sailaren laguntzaren faltan, Lei-
tzakoUdalakesfortzuekonomikobat
eginen du. Aldaketa honek, Leitza-
koUdalari,7.000euro ingurukogain-
kostuasuposatukodio ikasturteguz-
tian (% 3 gehiago).

7.000 EUROKO GAINKOSTUA OSORIK HARTU DU BERE GAIN UDALAK

Haur-eskolako zerbitzuan egindako moldaketekin
eskaera kopuruari erantzun ahal izanen zaio

Koipuak ailegatu dira
Leitzara
Duela urte batzuk Frantziako
larru granja batzuetatik libre
utzi ondoren, koipuak Euskal
Herriko erreka bazterretan
agertzen hasi ziren. Dirudie-
nez, hemen harrapari natura-

lik ez dutenez ikaragarri zabaltzen ari dira eta kalte
handiak eragiten dituzte baratz eta erreka bazterre-
tako landaredian. Bidasoa aldean agertu ziren eta
gure inguruan ere, bakarren batzuk ikusi izan direla
diote. Baina, orain susmoetatik haratago, errepide-
an kotxe batek harrapatua azaldu da koipu bat.
Nafarroako mendizainei abisua eman zaie eta ahal
den neurrian jakitun dira, kontrolatu ahal izateko.
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TTIPI-TTAPA
Urriko hirugarren

igandean, Hamabortz,
ama bat goiburupean
ospatuko den Na-
farroaOinezbes-
tarekin boro-
bilduko dute ur-
teosoanBaztan
Ikastolak landu
duen proiektua.
Lekaroz, Eli-

zondo eta Elbe-
te lotuz,5.800me-
troko ibilbideaosatudu-
te antolatzaileek. Ibilbi-
dearen baitan lau gune
izanendira:Basaburua,
Erberea, Elizondo eta
Baztangoiza. Hauetan,
goizeko10akalderaha-
si eta arratsaldeko 6ak
ingururaartemusika,ki-
rola, jolasak…motagu-
zietako ekitaldiak iza-
nendituztebisitariekes-
peroan. Musika arloan,
Zea Mays, Hesian, Ka-
lakanedoTximeletabe-
zalako talde ezagunek
joko dute eremu ezber-
dinetan, bertako musi-

ka eta dantza taldeekin
batera. Euskarari kan-
tatukodionabesbatza-
rik handiena ere osatu
nahi dute. Herri kirol
saioa edo Erronka ere
izanen dira (Informazio
gehiago 647. alean).
Antolatzaileek jendea

parte hartzera animatu
nahi dute eta herrieta-
tiketorribehardirenho-
riei, «guk jarritako sei-
naleei kasu egiteko es-
katu, baita trafikoa bi-
deratzen egonen dire-
nei kasu egitea» eska-
tu dute.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 18AN

Nafarroa Oinez
ospatuko dute
igandean
Elizondon
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UTZITAKO ARGAZKIA

Euskaltzaindiako kideak Baztan Ikastolaren Pilarreko ikastetxean.

TTIPI-TTAPA
Nafarroa Oinezekin bat egin du

Euskaltzaindiak.Hamabortz,Amabat
da aurtengo edizioko leloa eta horri
keinu eginez, hamabortz euskaltza-
in izan ziren irailaren 25ean Elizon-
don. Joseba Otondo alkateak ongi
etorria egin zien euskaltzainei. On-
dotik, akademiak osoko bilkura egin
zuen Balleko Etxean bertan. Eus-
kaltzainek Baztan Ikastolako bi erai-
kinak, Parkekoa eta Pilarrekoa, bisi-
tatu zituzten.
Arratsaldeko ekitaldian, bere jaio-

tzarenmendeurrenean, Mariano Ize-
taohorezkoeuskaltzainaomenduzu-
ten Arizkunenean. Paskual Rekalde
euskaltzainurgazleamaiurtarrakMa-
riano Izeta zenarenDiruagalgarriele-
berriaren berrargitalpenari buruzko
solasaldia eskaini zuen. Berrargital-

pen partekatua izan da. Euskaltzain-
diak eta Baztango udalak elkarlane-
an burutu dute. Rekaldek, lan hau
euskara batura egokitzeko lana egin
du. Bailarako bertze bi euskaltzain
urgazle ere gogoratu zituzten: Joxe
Azkarate Etxandi aniztarra eta Blas
Fagoaga Ariztia erratzuarra.
Segidan, Baztan Ikastolako sei-

garrenmailako ikasleekMariano Ize-
taren biografia laburra egin zuten.
Axerie eta Otsoa ipuina irakurri eta
Bittor Elizagoienek Mariano zenari
idatziriko bi bertso kantatu zituzten.
Ondotik,AndresUrrutiaeuskaltza-

inburuak hartu zuen hitza, Mariano
Izetaren lanari gorazarre eginez eta
eleberrian,berak idatzirikohitzakadie-
raziz. Ekitaldiari akabaila emateko,
Nafarroa Oinezko kanta kantatu zu-
ten denek elkarrekin.

NAFARROA OINEZEKIN BAT EGIN DU EUSKARAREN AKADEMIAK

Mariano Izetari gorazarre egin diote Euskaltzaindiak
eta Baztan Ikastolak bere jaiotzaren mendeurrenean



Proiektua
geldiarazteko
eskaria ez
zuela alkate
bezala egin
dio Joseba
Otondok,
Batzar
Nagusiko
presidente
bezala baizik

TTIPI-TTAPA
LekarozkoAroztegi-

ko Udalez Gaindiko
Proiektu Sektorialaren
(UGPS) azken aldian
gertatutakoen inguruan
solasteko agerraldia
egin zuten irai laren
30ean Joseba Otondo
alkateaketaEHBildueta
Baztango Ezkerrako
udal gobernu taldeko
kideek. Proiektua gel-
ditzekoNafarroakoGo-
bernuari egindakoerre-
kerimendua Joseba
Otondok Batzar Nagu-
siko presidente bezala
egin zuela aipatu zuten
eta ez Baztango alkate
bezala.
Agerraldian aipatu

zutenez, Baztango Ba-
tzar Nagusiak uztaila-
ren 1eko batzarrean
Aroztegiako UGPSa
gelditzeko Nafarroako
Gobernuari errekeri-
mendua egitea onartu
zuen eta Batzar Nagu-
siko presidenteak, Jo-

sebaOtondok,halaegin
zuen. Batzar Nagusia-
ren izenean errekeri-
menduaaurkeztuzuen.
Uztailaren 23ko udale-
koosokobilkuran,uda-
lak Aroztegiako PSISa
gelditzeko Nafarroako
Gobernuari errekeri-
mendurik ez egitea
onartuzuen,etaBaztan-
go alkateak Joseba
Otondok, hala egin zu-
en. Udalaren izenean
errekerimendurikezzu-
en aurkeztu.

GEROA BAIREN
GAITZESPEN MOZIOA
Honela,EHBilduketa

Baztango Ezkerrak ez
duteulertzenGeroaBai-
kalkatearenkontraaur-
keztu etaUPNeta Baz-
tan Auzolanean talde-
ko zinegotzien bozekin
onartutako gaitzespen
mozioa eta «jokaldi po-
litiko zikin eta mise-
rablea» dela uste dute.
Geroa Baik gaitzes-

pen mozioan erraten
duena gezurra dela eta
alkateak ez duela be-
tetzen ahal ere aipatu
dute, «Baztango alka-
teak ez baitu Nafarroa-
ko Gobernuaren aitzi-
nean errekerimendurik
aurkeztu». Alkateak
osokobilkurareneraba-
kiaren kontra jo duenik
gezurradelaberretsion-
dotik, Geroa Bairi eta
mozioa onartu zuten
gainerako alderdiei be-
rehala zuzentzeko exi-
jitu diete.

UGPSA BERTAN BEHERA
UZTEKO ESKARIA
Bertze aldetik, Na-

farroako Gobernuari
Aroztegiako UGPSa
bertanbeherauzteaes-
katudioteAroztegiaeta
gero zer? Plataformak
eta Sustrai Erakuntzak
taldeak: «Ez dago ai-
tzakiarik –diote idatzi-
an– herriaren hitza zein
tokiko administrazioen
konpetentziak eta au-

tonomia ez errespeta-
tzeko, eztaUGPSak in-
teres soziala defendi-
tzeko erabili beharrean
interes espekulatzaile-
ak lehenesteko ere».
NafarroakoGobernuak
gehiengo sozialak es-
katu duen aldaketa so-
ziala gauzatzeko bide-
an urrats hau ematea
ezinbertzekotzat jo du-
te eta hau egin ezean,
hainbertze aldarrikatu

eta irudikatutako alda-
keta iruzurra bertzerik
ez dela izanen uste du-
te. Gai honen ingurua
sinadurabilketakanpai-
na hasi da eta mahain-
guruaereeginzutenLe-
karozen urriaren 2an.
AroztegiaetaGerozer?
Elkarteko Garbiñe Eli-
zegi,Sustraierakuntza-
ko Martin Zelaia eta
Paula Kasares hizkun-
tzalariarekin.
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GIZARTEA � ALKATEA GAITZETSI DU OPOSIZIOAK

Aroztegiko
proiektuak zer
errana sortzen
segitzen du

TTIPI-TTAPA
Irail akabailanMikel Ortega zine-

gotzia eta Nafarroako Toki adminis-
trazioko teknikaria Aritzakunen her-
tsirik den Sumutsuko parajeko bi-
dea ikusten egon ziren. Teknikariak
arazoaren larritasuna bertatik ber-
tara ikusteko aukera izan zuen bai-
tahangobaserritarrei egoerakekar-
tzendienkaltearenberri izatekoere.
Teknikariak horiekguztiakbaloratu-
rik,gaiaTokiAdministraziokodepar-
tamendutikLandaGarapenerat igor-
tzeaerabaki zuennekazaritzaazpie-
gituradelako.Horihorrela,bideabe-
hin betiko konpontzeko aurtengo

neguan izandako erauntsiek egin-
dako kalteak konpontzeko dirula-
guntza deialdira aurkezteko aukera
dagoela jakinarazi zuen. Horrek bi-
dea %100ean finantzatzeko auke-
raemanbadezakeereafera2016rat
gibelatzeaekarriko luke.Horrelagau-
zak, udalak soluziobideamantsotu-
kodela ikusirik,bideabehin-behine-
an edo probisionalki lehenbailehen
irekiko du. Irekitze hau guztiz pro-
bisionala izanen da heldu den urte-
an dirulaguntzekin behar den beza-
la konpondu bizkirtartekoa. Udalak
bide behin-behinean irekitzeko la-
nak irailaren 30ean hasi zituen.

2016AN MOLDATUKO DA BEHIN BETIKOZ DIRULAGUNTZAREKIN

Sumutsuko bidea behin behinekoz irekitzeko lanak
hasi ditu Udalak

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Zugarramurdi-Urdazubi eta Baztango eskola ttikien besta
Urdazubi-Zugarramurdi eta Baztango herrietako eskolen 9. besta ospatu zuten
irailaren 27an Arizkunen. Goizean Arizkungo sagardantzariek agurra eskaini zu-
ten eta gero herria ezagutzeko ibilaldia abiatu zen. Bozaten barna ibili ondoren tri-
kitilariendoinuekalaiturikkalejiraburutuzenLamierritatikArizkungoherrira.Bazka-
ri autogestionatua egin zen eta atsaldeko partean gozatzeko modua izan zen Irri-
en lagunen ikuskizuna, Hauspolarien dantzaldia eta plazan jarritako puzgarriekin.
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Gamioxarreko
dolarean
sagardogintza
erakustaldia
antolatu du Jo
ala Jo kultur
taldeak

TTIPI-TTAPA
Jo ala Jo kultur tal-

deakhamaseigarrenur-
tezantolatutakoKiriko-
keta Besta Arizkunen
ospatuko dute urriaren
24an. Egun osoko eki-
taldiekin batera, larun-
bat goizeko 11:00eta-

tik aitzinera XVIII. men-
dekoGamioxarrekodo-
lare barrokoan sagar-
dogintza erakustaldia
ere eginen dute: sagar
jotzea, lehen estutze
edotinkatzea,zukudas-
taketaetakupelaratzea.
Lanak akitutakoan kiri-
koketa jotzeaeginenda.
Herrian barna taloak
dastatzeko eta dantza-
riak, artisauak ikusteko
aukera izanen da.
Segidan bazkari he-

rrikoia izanendaetaon-
dotik, kalejira berezia
eginen dute. 20:00etan
parti aparta iragarri du-
te kupelategian.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � PARTI APARTA IZANEN DA AKITZEKO

XVI. Kirikoketa
Eguna ospatuko
dute hilaren 24an

UTZITAKO ARGAZKIA

Azken bi ikasturteetako hondakin organikoak birziklatu eta
konpost bihurtu dituzte Amaiurko eskolako ikasle-irakasleek
Azken bi urte hauetan eskolako ikasle eta irakasleek beren gosarietan eta ikas-
tetxean bertan bazkaltzen dutenek bazkarietan ere sorturiko hondakin organiko-
ak bereizi eta Udalak jarritako konpostagailuan konpostatu dituzte. Udaleko hon-
dakin teknikariaren aholkuak jaso badituzte ere, lan guztia beraiek egin dute. Es-
kolako ikasle guztiak parte hartu dute prozesuan eta zaharrenak izan dira astero
nahasteaz eta gai idorra gehitzeaz arduratu direnak. Irailaren 28an beren lanaren
lehendabiziko emaitza lortu zuten, itxura ezin hobeko konpost ondua! Orain ho-
nekin zer egingo duten erabakitze lanetan ari dira eta ez zaie ideiarik falta!

TTIPI-TTAPA
LAB sindikatuak Arraiozko Hi-

perSimplyko langile baten kalera-
tzea salatzeko elkarretaratzea egin
zuen irailaren 30ean supermerka-
tuaren atarian. Hauteskunde sindi-
kaletan LABen hautagaia izan zen
langilea eta berriki enpresak lan hi-
tzarmenabetetzenezzuelakoenpre-
sa salatua zuela aipatu dute sindi-
katutik. LABek uste du «langile ho-
nen kaleratzea hauteskunde sindi-
kaletan hautagaia izateaz gain be-
re eskubideak erreklamatzeagatik
izan dela, langile honen portaera
enpresarentzakooztopoazelakoeta
paretik kendu nahi zutelako».
Azkeneko hauteskunde sindika-

letan enpresak hiru hautagai aur-
keztu zituela dio LABek, «eta langi-
leekiko mehatxuen bidez beraiek
hautatzea lortu zuen, langileei erra-
nez hautagai horien alde ez bozka-
tuz gero garesti ordainduko zutela».
LAB sindikatuaren erranetan,

«enpresak langileari ez ezik, lanean
gelditzen diren langileei atentzioa

deitu nahi izan die kaleratze hone-
kin, beldurra zabaltzeko eta jende-
aksinestaraztekoegoeraaldatuna-
hiduenaketamugituegitenden lan-
gileak langile honen ondorio berdi-
nak jasango dituela».
LABensalaketakukatudituenpre-

sak, «erabat gezurra« direla erranez.
Esteban Elorga, Hiper Simplyko ge-
rentearenerranetan,«LABekbere ida-
tzian marrazten duen panoramaren
arabera, badirudi joan den mendeko
enpresa batean gaudela, tratu txar,
mehatxu eta presioekin, baina hori e-
rrealitatetik oso urruti dago». Kanpo-
ratutako langileari dagokionez, «gai
zehatza da eta lana ez betetzeari da-
gokioetaezdu inolakozerikusiriksin-
dikatu bateko edo bertzeko kide iza-
tearekin, gure artean LAB, ELA edo
UGT sindikatuko kideak baititugu».
Zuzendaritzak dioenez, «guretzat oi-
narrizko balioak dira langileekin eta
bezeroekin dugun harremana eta iru-
dia, eta LABen idatziarekin, hamar u-
rrats gibelera egin ditugu, doi-doi hi-
ru aitzinera eginak genituenean».

LAN ARRAZOIENGATIK IZAN DELA DIOTE ZUZENDARITZATIK

Arraiozko Hiper Simplyko langile baten kaleratzea
salatzeko elkarretaratzea egin zuen LAB sindikatuak

TTIPI-TTAPA
LandaEremukoEmakumeenNazioarteko Egu-

narenharirabi ekitaldi antolatudituBaztangoUda-
leko Berdintasun Batzordeak eta Baztango Ema-
kumeen Mundu Martxako taldeak. Batetik, Larre
motzean dokumentala ikusteko aukera izanen da
urriaren 15ean, arratsaldeko 7etan Elizondoko
Arizkunenean.
Bertzetik, Brasilgo nekazal borroka eta borro-

ka feminista gertutik ezagutzeko hitzaldia emanen
dute Saioa Iraola Euskal Herriko Bilgune Feminis-
takokideaketaBeatrizCasadoAgroekologianadi-
tuak, urriaren 29an arratsaldeko 7etan Arizkune-
nean.

URRIAREN 15 ETA 29AN ARIZKUNENEAN

Landa eremuko Emakumeen
Nazioarteko Egunaren harira zenbait
ekitaldi prestatu dituzte



ttipi-ttapa | 648 zk.

2015.10.1536 | HERRIZ HERRI

Mikel Markez
eta Baztango
dantzariak ere
arituko dira
ikuskizunean
eta sarrerak 15
eurotan salgai
daude

Margari eta Koro
Urriaren 24an leze-

anekitaldiederbat ikus-
tekoetaaditzekoauke-
ra izanen dugu lezee-
tan, 20:00etan hasita:
Erramun Martikorena
Urepelekoabeslarihan-
dia eta Iruñeko Orfeoia
elkarrekin kantari ariko
dira.OrfeoianDianaYe-
rrok joko du pianoa eta
PaulaGoñik txirula, Igor
Ijurraren zuzendaritza-
pean. Espektakulo ho-
netan,MikelMarkezeta
Baztangodantzariakere
aritukodira,Sunbillaeta
Igantzikodantzariek la-
gunduta.

Sarrerak15euroba-
lio du, eta lezeetan sal-
tzeaz gain, Urdazubiko
Montxon, eta Berako
Agaran salgai jarri di-
tuzte. Edo internetez
ere, helbide honetan
erosi daiteke: www.en-
tradascajarural.com

Jubilatuak martxan
Gan den udan sor-

tutako “Harreman” Ur-
dazubietaZugarramur-
diko jubilatuenelkartea,
ari da poliki-poliki mar-
txa hartzen. Astearte
arratsaldero jubiloteka
bat daukate, eta ekital-
di desberdinak egiten
dituzte. Horretaz gain
bertzegisakoakereegi-
nak dituzte: Urdazubi-
kohegaztienerakuske-
tan egon ziren, eta
abuztuarenhondarrean
mus txapelketa bat an-
tolatuzuten.Hurrengoa
Berako Zahar Etxea bi-
sitatzea izanen da, be-
raiek egindako bisita i-
tzuliz.

Margari eta Koro
Irailaren 29an, Ema-

kumeenMunduMartxa

Zugarramurdiratailega-
tu zen.Martxa hauKur-
distanetik abiatu zen

martxoaren 8an, eta
Portugalen finituko da
urriaren 17an.

ZUGARRAMURDI

KULTURA � URRIAREN 24AN

Martikorenak
eta Iruñeko
Orfeoiak lezean
kantatuko dute

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Mus txapelketa ere jokatu dute jubilatuen elkartekoek.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Emakumeen Mundu Martxakoak, Zugarramurdiko plazan, sorgin eta guzi.

IRAILAREN 29AN

Emakumeen Mundu Martxa herrira ailegatu zen



Azaroa arte,
Kultur Etxeko
bertze
lokalaren
esperoan

Iñigo IMAZ
Egin ahal guztiak

egin arren, Axun Iratzo-
kik eta Amaia Iriondok
zuzentzen duten Jubi-
loteka proiektuak Zu-
garramurdiko lokalari
eusteaerabaki du. Tris-
turaz eta Urdazubiko
HerrikoEtxeak eskaini-
tako lokalarenzain (Kul-
tur Etxe berrian koka-
tuko litzatekeena), Sal-
batore Plazako lokala
hertsi dute azaroa arte.
Amaiaren hitzetan,

Jubiloteka proiektua
merkantilismotik ihes
egin nahi duen ekime-
na da, autokontsumo-
an eta autogestioan oi-
narrituriko proiektu be-
rritzailea. Urdazubiko
Herriko Etxeak 3.000
euroko dirulaguntza
onartu arren, baldintza
ezinezko bat jarri omen
zieten hori lortzeko, jus-
tifikatu beharreko gas-
tuen %25a izatea. Ho-
rretarako, 12.000 euro
gastatzerabehartzenzi-
tuztenetagauregunezi-
nezkoa da hori.
Zugarramurdiko Uda-
lak, 1.500 euroko diru-
laguntza eskaini zien,

baldintzarik gabe, eta
lokala ere utzi die. Bai-
na Zugarramurdiko lo-
kala gazteenentzako
egokia izan arren, Ur-
dazubiko lokaladepen-
dentzia maila altuagoa
dutenentzakotokiapro-
posa zen. Azaroa bitar-
tean, beraz, ez da au-

rreikusten Urdazubin
dependentziadutenen-
tzako lokalik irekitzea.
Aurrerago ikusiko da.
Akitzeko, abian da,

Xaretako jubilatu eta
pentsiodunen elkartea,
etamugan egoteagatik
lortudaitezkeendiru la-
guntzak aztertzen hasi

dira. Izan ere, Udalbil-
tzarendiru laguntza eta
ZugarramurdikoUdala-
rena baitira momentu-
an esperantza ez gal-
tzekodutenoinarri sen-
doenak. Hori eta esku-
aldeko aitatxi eta ama-
txien, nahiz senideen
animoak.
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URDAZUBI

GIZARTEA � HERRIKO ETXEAK ESKATUTAKO BALDINTZAK BETETZEA EZINEZKOA ZEN

Urdazubiko lokala etsi behar
izan du Jubilotekak

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Jubilotekako arduradunak eta erabiltzaileak.

I. IMAZ
Irailaren30ekoUdal

Batzarrean, Urdazubi
Elgarrekin taldeakpro-
posaturik, eta Azkar
taldeak ontzat hartu
ondoren,HerrikoEtxe-
ko 7 zinegotziek aho
batezonartuzutenEu-
ropara ailegatzen ari
diren milaka eta mila-
ka errefuxiatuei elkar-
tasuna eta laguntza
ematea.Adierazpene-
an, errefuxiatuei adie-
razten zaien elkarta-
sunazaparte, haiei la-
guntzeko konprome-
zua ere hartzen da.
Era berean, dagokien
erakundeei, milaka
pertsonahoriekerres-
petuzetaduintasunez
tratatzea eskatzen
zaie. Herritarrak, mu-
gimendu sozialak eta
bertze erakunde pu-
blikoak ere pertsona
errefuxiatuekdituzten
eskubideen alde mo-
bilizatzera deitzen di-
tu Herriko Etxeak, eta
Estatu nahiz Europa
mailako konpetentzia
izan arren, adierazpe-
nak jasotzen duenez
«Urdazubitik ahal du-
gun guztia egingodu-
guaterpe-hiri sareba-
tean parte hartzeko.
Gizaeskubideekineta
bizitzarekin konpro-
mezua duten herriak
nahi ditugu, harrota-
sunez sentitzen ditu-
gun herriak».

UDAL ADIERAZPENA

Europara iristen
diren
errefuxiatuekin
elkartasuna

TTIPI-TTAPA
SOSAlkerdiPlataformakokideba-

ten hitzak jaso genituen aurreko ale-
an. Alkerdi- Berroberriko lezeak ba-
besteko aurreko belaunaldiak hartu-
tako neurriak goraipatzen ziren, be-
reziki Pantxo Iribarren alkatearen es-
kutik hartutakoak.Haatik, AndresDi-
harasarri alkatearen garaian hartu zi-
ren neurri horiek. Alde batetik, bere
mandatuan onartu baitzen herriko

Plan Munizipala, 1999an, gaur egun
Zelaietako lezeak babesten dituen
araudi bakarra eta enpresak abian
jarri nahi duenmetodo berriko leher-
ketak galarazten dituena. Eta, ber-
tzetik, gaur egun indarrean dagoen
lizentzia 2003an eman zuelako. Ha-
in zuzen, ustiapen berriarekin hautsi
direnarauaknahiz lizentzia,etaenpre-
sakbetetzen ezdituenbaldintzakDi-
harasarriren agintaldian ezarri ziren.

ZUZENKETA

Lezeak babesteko neurriak Diharasarri alkate zela
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KULTURA � BURUILAREN 12TIK 16RA

‘Astelehen
urdinak’ musika
saioa Euskal
Irratietan
Joanes Garcia
eta Patxi
Dutournier
herriko
musikazaleen
eskutik

Joana GERENDIAIN

Joanes Garcia Ba-
surco eta Patxi Dutour-
nier-ek, Sarako bi mu-
sikazale amorratuek,
erabaki dute beraien
musikaren afizioa Eus-
kal irratietako uhineta-
tik pasaraztea. Eman-
kizuna Astelehen urdi-
nak urriaren 12tik landa
entzuten ahal da arra-

tseko 9etatik 10ak arte
eta pop, rock eta folk
musikaren berri ema-
nendute.Emankizunak
hiruatalukanenditu, le-
hen parte bateanmusi-
karenaktualitateasegi-
tuko dute, bigarrenean
kantu zaharrak egune-
ratukodituzteetaazke-
nik artista, mugimendu
musikal edo herri bate-
komusikaeszenaazter-
tuko dute.

Euskararen
sustengua
Herritar talde batek

eta Euskalzaleen topa-
guneaelkarteakbultza-
turik hiru bilkura anto-
latuko dira euskararen

sustenguaren inguruan.
Heldudenbilkuraurria-
ren 31n eginen da, la-
runbat goizarekin, Lur
Berrigelan,9etatikegu-
erdi arte.Deneri irekita-
ko bilkura horietan go-
goetatuko da nola sus-
tatzen ahal den euska-
ra Saran, proiektu bat
muntatzekoxedearekin.

Errugbia
Aurtenerrugbianeki-

pabakarra ari da, lehen
matxa irailaren20angal-
du zuten Arrangoitze-
ren kontra, 19-8. Iraila-
ren 27an Saint Jean de
Marsacq-en kontra ira-
bazi zuten 17-9. Urriko
lehen asteburuan 24-3

galdu zuten Pouillone-
ko taldearen kontra.

Eskubaloia
Eskubaloian, aurten

bost ekipa badira, 11
urteazpitikseniorrakar-
te.Seniorrekberaien le-
henmatxa irailaren19an
galdu zuten Atarratze-
ren kontra, 24-23.
Urriaren 3-4ko aste-

buruan,eskubaloian11
urte azpikoekgalduzu-
ten 16-12 Baionaren
kontra, 13 urte azpiko-
ekere20-8Senpereren
kontra; 15 urte azpiko-
ek ere 23-13 Nafarroa-
ren kontra eta 18 urte
azpikoekere25-10.Se-
niorrek berdinketa lor-

tu zuten Mourenx-en
kontra 17-17.
AipatzekoadaSara-

ko urtxintxak elkarteak
esku baloi eskola bat
baduela, 6eta9urtear-
teko haurrentzat. Maila
horretan ez da konpe-
tiozirik, baina hilabete-
an inguruko esku baloi
eskolekintopaketakegi-
ten dira haurrak jolas-
teko. Entrenamendue-
tan haurrek ikasten di-
tuztekirolahonetako le-
hen urratsak, ortzirale-
tanegitendirapolikirol-
degian, arratsaldeko
5etatik 6ak 15arte. Be-
raz zuen haurrak kirola
horideskubritunahiba-
du ateak irekiak dira.

SARA

UTZITAKO ARGAZKIA

Patxi Dutournier eta Joanes Garcia herriko musikazaleak.



Ondotik,
herriko lehen
liburu azoka
iragan zen,
liburu andana
batekin

Franck DOLOSOR
Jean Pierre Soudre,

Ixtirlarte, Larreko ber-
tsulariari omenaldihun-
kigarria egin zaio berri-
ki bere izena daraman
kultur aretoan. Ttitto
Agerrek landu duen
egurrezkozizel lanakul-
tur etxearen sartzean
ezarriduteherrikoetxe-
ko ordezkariek, Pierre
MarieNousbaumauza-
peza buru zutela. Zu-
rezkopiezakbiburueta
bi aho irudikatzen ditu,
menturaz Larreko eta
Matxin Irabola bertsu-
lari senpertarrenaurpe-
giak!
Larrekorensemeala-

bek bihotzetik eskertu
zituzten Ttitto eta hau-
tetsien hitzak aita zena
gogoratu eta ohoratze-
ko. Ehunka bertsu eder
bezain sakon; eta Sen-
peren Kantuz gure he-
rriarenereserkiarenegi-
lea izanzenSoudre.Pre-
seski,EnekoBessonart
etaMartxelBravekkan-
tatu zituzten Senpere-
renedertasunaetaabe-
rastasuna laudatzendi-

tuenbertsua.Senperen
besta guti ospatzen da
Larrekoren bertsurik
musikatu gabe. Ome-
naldiaren ondotik, he-
rriko lehen liburu azoka
iragan zen Larreko are-
toan arrakasta handia-
rekin eta euskarazko li-
buru andana batekin.
Zaldubi ikastola,Gantxi-
ki trinketea, Jean Ithou-
rria plaza eta Larreko
kulturgunearenondotik,
SenperenMatxin Irabo-
laren izenadaraman to-
ki publikoa bertzerik ez
da falta. Hautetsiek ez
dute ideia begi txarrez
ikusten. Geroak erra-
nen.

Catherinen lehen
liburua
SenperekoKilika ar-

gitaletxeakVictor Iturria
gudari ohi saratarraren
biografia plazaratu du
Catherine Marchand
Senpere aldeko berri-
ketariareneskutik.Nor-
tasun handiko gizona,
kontrabandista izana,
CharlesdeGaulle jene-
ralarekin bat egin zuen
1940ean munduko bi-
garren gerla denboran.
Gaitzeko ibilbidea izan
zuen Iturriak eta bere
gora beherak aztertu,
miatu eta argitaratu di-
tuMarchandLaSemai-
ne du Pays Basque as-
tekarikokazetariak.Ba-

dira20urteLarrunalde-
andabilela Lyonen sor-
tuzenberriketari jenda-
kina.Asteguzizgure lu-
rraldearen eta hemen-
goherritarren ispiluaeta
bozgoragailua dira Ca-

therineMarchandenar-
tikuluak.Lehenaldikoz,
gai bat hautatu eta sa-
kondu du, eta ez nola
nahikoa.Kattalinek ida-
tzi duen biografian ar-
giki ikus liteke balore

handiaketakonprome-
zu sutsua izan zituela
Victor Iturriasaratarrak.
Churchill eta Eisenho-
werrek lapurtarra aipa-
tzenduteberenmemo-
rietan.
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OSPAKIZUNAK � OMENALDI HUNKIGARRIA

Larreko
bertsularia
omendu dute
bere izena duen
kultur etxean

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Larreko bertsulariaren familia, Ttitto Agerre zizelkaria, Eneko Bessonart eta Martxel Brave
kantariak, Pierre Marie Nousbaum auzapeza eta Anne Marie Daugareil kultura auzapez
ordearen inguruan.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Victor Iturriaren biografiaren aurkezpen egunean, Catherine Marchand berriketariaren ingu-
ruan, bertzeak bertze 89 urte dituen Jeanne Iturria ihalartarra eta gudariaren koinata.

F. DOLOSOR
Senperekobi serorekparropiau-

tzi dute berriki Kanbo eta Itsasurat
joateko eta beraz ez da gehiago eli-
za emazterik gure herrian. Baziren
21 eta hiru urte Michèle eta Louise
serorak gure artean bizi zirela ape-
za, eta oro har girixtinoak lagun-
tzeko eta eliza edertzeko. Aldaketa

handiadadenentzatbaina fedeaeta
bokaziodirelarikezdelasekulansu-
fritzen aitortu du Michèle serorak.
Partehartudutenazkenmezanehun-
ka herritar bildu ziren haiek agur-
tzeko eta eskerrak emateko. Ape-
zetxea hutsa geldituko baita balite-
keDonejakuebidekoaterbeabilaka-
tzea.

KANBO ETA ITSASURAT JOATEKO

Bi serorek parropia utzi dute berriki
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Erlijioak eraginda edo familiako ohiturak segiz, baina gehienok
ospatu ohi dugu modu berezian azaroaren 1a. Eliza Katolikoaren-
dako, Domu Santu da, hildako guztiak gogoratzeko eta omentzeko
eguna. Hilerrietara loreak eman, mezetara joan eta familiak elka-
rrekin bazkaltzeko ohitura oso zabaldua dago sinesdunen artean.
Sinesdunakezdirenendakoere,kutsuerlijiosotikharatago,hildakoak
modu berezian gogoratzeko eguna bihurtu da. Gaur egun fede ka-
tolikoa bere gorenean ez dagoen arren, gure kulturan, erabiltzen
dugun egutegian, dauzkagun ohituretan… duen eragina agerikoa
da. Horregatik, jai eguna izanik, zer edo zer berezia egin ohi da
azaroko lehenbizikoegunean.Batzukmendira igotzendira,bertzeek
hildakoaren errautsak botatako tokia bisitatzen dute, loreak ere era-
maten dituzte bertara, lagunarteko bazkari bat egiten dute… Nor-
berak bere erara, ohiturak garai berrietara moldatzen joan dira.
Azken finean, helburua bakarra da; maite dituzun horiek gogoan
izatea.

Domu Santu eguna zapore berezi batzuekin ere lotzen da; haize krux-
peta eta santu-hezur gozoen zaporearekin. Sasoiko gozokiak dira, au-
nitzek, data horietan bakarrik jaten dituztenak. Bazkaria mokadu goxo
batekin akitzeko, eskualdeko gozotegietan eskaintza zabala izaten da.
Norberaren esku geratzen da gustukoena aukeratzea!

HAIZEKRUXPETAK:Sei osagainahasita lortzendiraDomuSantueguneko
gozoki tipiko hauek. Ura, gurina, azukrea eta gatz ximiko batekin egi-
ten da orea, gero irina gehitu eta arrautzak azkenik. Olio ugaritan friji-
tu eta ongi xukatu ondotik, azukre hautsa botatzen zaie gainetik. Kre-
ma, esne-gain edo txokolatez beteak topatuko dituzte.

SANTU-HEZURRAK: Mazapan orearekin egindako tututxo hauek, bere
itxuragatik hartzen dute izen berezi hori. Tradizionalenak arrautza go-
rringoz betetakoak diren arren, eskualdeko gozotegiek aukera zabala
eskaintzen dute: txokolatez betetakoak, marmeladaz, aingeru-ada-
tsez…. Ez da erraza gustokoena aukeratzen.

SSAANNTTUU GGUUZZTTIIEENN EEGGUUNNAA GGOOXXAATTZZEEKKOO......
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LORE FRESKOAK

MMAAIITTAASSUUNNEEZZ
EEGGIINNDDAAKKOO
EESSKKAAIINNTTZZAA

Azaroko lehenbiziko egunean, hilerriak usain
eta kolorez jantzi ohi dira. Domu Santu

egunean, jendeak hilerrietara lore freskoak
(moztuak eta landareak) eramateko ohiturari
eusten dio eta. Krabelinez, arrosaz, lirioz...
osatutako lore sortak eskuetan, urte osoan
adina jendek egiten du hilerrira bisita ordu
gutxi batzuetan. Dena den, hilobiratu ordez

geroz eta jende gehiagok erabakitzen
duenez erraustea, lore-sorta hauek, errau -
tsak banatutako tokira eramateko ohitura

ere zabaltzen ari da.

Lore-sorta, maitasunez hildakoari egiten
zaion eskaintza da, falta direnak omentzeko
modua. Horregatik, lore-denda eta haztegi-
etan milaka lore izaten dira aukeran, mota

guztietako eskakizunei erantzuteko.

Lore-sorta osatzeko orduan, komeni da
denbora dezentean frexko mantentzen diren
loreak aukeratzea.  Horregatik, krabelinak,
krisantemoak eta liliumak dira gehien

saltzen direnak. Larrosak eta margaritak ere
aunitzek aukeratzen dituzte, sorta benetan

dotoreak osatu litezkeelako.

Urtetik-urtera, kolore eta lore deigarriagoak
geroz eta gehiago erabiltzen dira: morea,
fuksia, arrosa, horia…. Hala ere, oraindik

krabelin zuri-gorriak dira arrakastarik handi-
ena dutenak. Lore sortari elementu berderen
bat gehitzea ere gomendatzen dute. Hos-
toak, iratzeak, kamelia adarrak… lorrekin
konbinatzen badira, konposizioak itxura

osoagoa lortzen du.
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HERIOTZAK
IsabelMarzolLabaien,Aresokoa, irai-
laren 25ean, 94 urte.
Juxti Otxandorena Petrikorena, Eli-
zondokoa, irailaren 25ean, 88 urte.
RomualdaArraztoa Iturralde, Irurita-
koa, irailaren 25ean, 87 urte.
MariaOlanoBaraibar, Leitzakoa, irai-
laren 25ean
Amaia Gogortza Oronoz, Leitzakoa,
irailaren 28an, 41 urte.
EvaUgalde Telletxea, Berakoa, urria-
ren 2an, 47 urte.
Maria Loreto Madariaga Matxikote,
Igantzikoa, urriaren 4an, 83 urte.
Josefa Ondarrola Arozena, Goizue-
takoa, irailaren 26an, 98 urte.

IratiEskuderoElizburu,Goizuetakoa,
irailaren 24an.
UrkiLarraldeArotzena,Goizuetakoa,
irailaren 28an.
Aintzira Olalde Alduntzin, Leitzakoa,
irailaren 18an.
Ander Mutuberria Urreaga, Donez-
tebekoa, irailaren 20an.
Einar Lazkano Retamosa, Lesaka-
koa, irailaren 26an.
Itzea Lukanbio Astiasaran, Zizurkil-
goa, urriaren 2an.
UrkoMendiburu Iriarte,Narbartekoa,
irailaren 26an.
Ibai Telletxea Sein, Igantzikoa, iraila-
ren 24an.
EkainTelletxeaTelletxea,Ezkurrakoa,
irailaren 22an.
RubenTelletxeaErasun, Ezkurrakoa,
urriaren 1ean.
EneaHualde Goñi, Zubietakoa, urria-
ren 3an.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-
fonora deitu beharko du.

EZKONTZAK

SORTZEAK

Fernando Diaz Sanz etaMaria Irao-
la Jubera, Iruñea eta Doneztebekoa,
irailaren 5ean.
JoseMaria SestorainRubia etaMai-
tane Odriozola Etxegoien, Leitza eta
Goizuetakoa, irailaren26anGoizuetan.
GabrielFuentesNietoetaMariaCon-
cepcion Calvo Herrador, Sunbillako-
ak, irailaren 22an.
Fernando Diaz Sanz etaMaria Irao-
la Jubera, Iruña eta Doneztebekoa,
irailaren 5ean.
Miguel Otxandorena Martiarena eta
Elvira Romay Fernandez, Elgorriaga
etaUrrozkoa,Doneztebenurriaren3an.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-
fonora deitu beharko du.

.

Lino
INDAKOTXEA ARIZTEGI

Zubietan, 2009ko urriaren 20an

VI. URTEURRENA

Udazkeneko hostoen antzera joan zinen
eta gogorra da onartzea

gehiago ez zaitugula ikusiko,
baina bizitzen garen artean,

ez zaitugu ahaztuko.
ASKO MAITE ZAITUGU

IZASKUN, JONE, LANDER ETA FAMILIA

Anastasia
ERRANDONEA ERRANDONEA

Beran, 2007ko urriaren 16an

VIII. URTEURRENA

Seguru urte aunitz pasako direla
eta hau zortzigarrena bertzerik ez dela izanen.

Baina urteak kontatu ahal izateak berak
zurekin ahazten ez garela adierazten du.

ZURE FAMILIA

Eva UGALDE TELLETXEA
Beran, 2015eko urriaren 2an

Hitz bat ahazten da,
malko bat joaten da,
baina adiskidetasun

eder baten oroitzapenak
inoiz ez dira ahaztuko.

Gure adiskidetasuna denboraren,
urruntasunaren eta isiltasunaren
gainetik dago. Badakizu zergatik?
Betirako gure bihotzean zaudelako.

ZURE LAGUNAK
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Urriaren 17an
Larraintzarren
eginen den
azken rallyaren
faltan, behar
zituen puntuak
pilatu ditu

TTIPI-TTAPA | LESAKA
Iñaki Ubiria Etxarte

auto gidari lesakarrak,
Gorka Biain azpeitiarra
kopiloto duela lur gai-
neko RAC Focus Vas-
conavarro kopa irabazi
du aurten, oraindik bu-

katzeko proba bat egi-
teko faltadela.Hain zu-
zen, urriaren 17an La-
rraintzarren jokatukoda
Ultzamako rally hori,
baina lesakarrak orain
artean erakutsi duen
erregulartasunari esker,
txapeldundagaurgero.
KantabriakoSantilla-

na deMar herrian uzta-
ilaren 4an jokatutako
proban irabazle izanzen
Iñaki Ubiria eta bertze
hirutan (Naxeran maia-
tzaren2an,TierraBaños
de Rioja-Villalobarren
abuztuaren 22an, eta
irailaren 20anArnedon)

bigarren.Hortaz,Larra-
intzarren egiten duena
egiten duela txapeldun
da lesakarra.Ubiriakai-
patu digunez, «txapel-
ketan izan den berdin-
tasunaren seinale, pro-
ba bakoitzak irabazle
ezberdina izan du. Bai-
na guk proba guztiak
bukatu ditugu eta pos-
tu txarrena2.a izanda».
Duela urte mordox-

ka karts karreretan ha-
si zen Ubiria, eta Eus-
kadiko txapelketan hi-

rugarren ere izan zen.
Baina azken 7-8 urtee-
tan rallyetan ari da. Lur
gaineko txapelketa ho-
netan ez ezik, asfalto-
an ere aritu da, Jaizki-
belgo Igoeran erratera-
ko.

AGINAKO VI. IGOERA
URRIAREN 31N
Lesakako motorza-

leekzorionerakobertze
arrazoibatbadute. Izan
ere, 2007az geroztik ez
zen rallyrik ikusi herri-

an, baina urriaren 31n
eginendaAgiñako igoe-
rarenseigarrenedizioa,
NafarroakoMendi Txa-
pelketa eta Nafarroako
junior txapelketa joko-
an izanen dituena.
Urriko azken larun-

bat goizeko 8:30etik
11etara eginen dituzte
egiaztapenak. 14:00e-
tan entrenamenduak
hasikodiraetaondoren
lasterketakobimangak.
Sari banaketa 20:00e-
tan eginen dute.

MOTORRA � LUR GAINEKO TXAPELKETA

RAC Focus
Kopa irabazi du
Iñaki Ubiria
auto gidari
lesakarrak

ARGAZKIAK: AITOR MARTINEZ
Gorka Biain azpeitiarra eta Iñaki Ubiria auto gidari lesakarra.

18 urterekin,
txapelketa
nagusia irabazi
duen aizkolari
gazteena da
Otsagikoa

TTIPI-TTAPA |
Otsagiko Iker Vicen-

te Saralegi gazteak ira-
bazi du Nafarroako I.
MailakoAizkoraTxapel-
keta.Finalaurriaren4an
jokatu zen Etxarri Ara-

natzen eta Vicentek
ezustea eman zuen
bizkarreko arazoekin
dabilen Floren Nazabal
menperatuta. 18 urte
bertzerik ez ditu Iker Vi-
centek eta Nafarroako
txapelketa nagusia ira-
bazi duen aizkolar i
gazteena da. Aunitzek,
Mindegia,Larretxeaeta
Nazabal beraren ondo-
rengoa ikustendute Iker
Vicente.
Aizkolari bakoitzak

lau kanaerdiko, lau 60
ontzako eta bi oinbiko

moztu behar izan zitu-
en Etxarrin. Hasieran,
Nazabal aitzinetik ibili
zen, baina zortzigarren
enborrakorapilatuzitza-
ionetahamargarrentxa-
pela janztea eragotzi
zion. Vicentek, berriz,
hasieratik jarri zuen e-
rritmoari eutsi etaezus-
tea emateko gai izan
zen. Juan Jose Lopez
hirugarren izan zen, eta
Jon Rekondo eta Ru-
ben Saralegi leitzarrak
laugarrenetabosgarren
izan ziren.

AIZKORA � URRIAREN 4AN ETXARRI-ARANATZEN

Iker Vicente ezustean
Nafarroako txapeldun

UTZITAKO ARGAZKIA

Floren Nazabalek jarri zion txapela Iker Vicenteri, nolabait
lekuko eta belaunaldi aldaketa irudikatuz.
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Nafarroako
arpana
txapelketa
mistoan, Itxaso
Onsalo
aresoarra eta
Mikel Eugi
txapeldun

TTIPI-TTAPA | IGANTZI
Beterania garrantzi-

tsuadelaerakutsizEus-
kal Herriko koxkor bil-
tze txapelketa irabazi
zuten irailaren 27an
IgantzinBerakoFernan-
do Etxegaraik eta Itu-
rengo Maika Ariztegik.
Gizonezkoenkoxkor

biltze txapelketan lana
gogotik egin behar izan
zuenFernandoEtxega-
rai beratarrak. 6 minu-
tu eta 23 segundo be-
har izanzituen lanakbu-
rutzeko eta bere txan-
dan nagusitasunez ira-
bazi zuen. Baina biga-
rren txandan lehiatze-
koak ziren aurten Na-
farroako txapela kendu
dion Berriozarko Eder
Goldarazena eta Gi-
puzkoako txapeldun
denBaliarraingoEneko
Garmendia.Bihauek le-
hia estua izan zuten eta
azkeneannafarranagu-
situ zen, baina Etxega-
raikbaino80zentesima
gehiago behar izan zi-
tuen 50 koxkorrak bil-
tzeko.Garmendiakosa-
tu zuen podiuma. Gisa
honetara, Berako kiro-
lariak bederatzigarren
aldiz irabazi du Euskal
Herriko koxkor biltze

txapelketa,Nafarroan2.
izan den urtean.
Emakumeen koxkor

biltze txapelketan, be-
rriz, Maika Ariztegi itu-
rendarrakArabakobiki-
rolari izan zituen arerio
eta berdintasun handia
izan zen. Zati handi ba-
tean, Ariztegiren aitzi-
netik ibili zenZuriñeFru-
tos, baina azken aurre-
kokoxkorrasaskiratze-
rakoan hutsegin eta
azken orduan aurrea
hartu zion iturendarrak,
7segundorengatik (7:34
behar izan zituen Mai-
kak). Nerea Irciok osa-
tu zuen podiuma. Mai-
kaAriztegikhamalaual-
diz irabazi du gaurgero
Euskal Herriko koxkor
biltze txapelketa.

NAFARROAKO ARPANA
TXAPELKETA MISTOA
Hirugarren aldiz Na-

farroakoarpana txapel-
keta mistoa jokatu zen
Igantzin. Aurtengoan,
45ontzakoenborrariha-
mar ebaketa egiten
bizkorrenak Aresoko
ItxasoOnsaloetaBeun-
zakoMikel Eugi izan zi-
ren. Bigarren postuan
Iraizozko Josetxo Bar-
berena eta Elsoko Ana
Iraizozsailkatuzireneta
hirugarrenean, Berako
Nerea Sorondo eta
ArostegikoJulenKaña-
mares.Abiadurakopro-
ban (ebaketa bat nork
lehenago egin), bi le-
henbiziko postuak al-
derantziz izanziren,zen-
tesima eskas batzuen-
gatik:Barberenaeta Irai-
zoz garaile, eta Onsalo
eta Eugi bigarren.

Igantziko herri kirol
saio ikusgarria, ohikoa
denez, herriko gazteek
eskainitako proba kon-
binatu bereziarekin eta
giza-proba eta sokatira
nahasten zituen saioa-
rekin bukatu zen.

HERRI KIROLA � EUSKAL HERRIKO KOXKOR BILTZEA

Etxegarai eta
Ariztegi berriz
ere txapeldun

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Hiru txapelketetako podiumak osatu zituzten kirolariak,
batera. Beheitian, Maika Ariztegi, Fernando Etxegarai,
Itxaso Onsalo eta Mikel Eugi txapeldunak.

NAFARRAKO ARPANA TXAPELKETA MISTOA
1 Itxaso Onsalo-Mikel Eugi 4:33
2 Ana Iraizoz-Josetxo Barberena 4:47
3 Nerea Sorondo-Julen Kañamares 5:17
4 Ainhoa Iraizoz-Oier Kañamares 5:39
5 Jone Hualde-Imanol Kañamares 5:53
6 Itziar Nuñez-Adrian Berruezo 6:00
7 Ana Lopez-Alberto Oteiza 6:38
8 Marian Otxoa-Mikel Zubiria 7:57

KOXKOR BILTZEA
1 F. Etxegarai 6:23
2 E.Goldarazena 6:24
3 E. Garmendia 6:40
4 Aritz Martin 6:59
5 Aritz Ruiz 7:02
6 Xabat Erleaga 7:10
7 J. Goikoetxea 7:13
8 Gari Uriarte 7:24

KOXKOR BILTZEA
1 Maika Ariztegi 7:34
2 Zuriñe Frutos 7:41
3 Nerea Ircio 7:51

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Igantziko gazteek lehia
ikusgarria eskaini zuten.
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Erakusketak
BERTIZ
‘Nire basorako
bozetoak’
Urriaren 1etik azaroa-
ren 2ra arte. Diana
Iniestaren erakusketa
ikusgai, Bertizko par-
ke naturalean. (Egune-
ro irekita: 10:30-13:30
eta 16:00-17:00etara).

Solasaldiak
LEITZA
‘Hazien garrantzia
elikadura burujabetzan’
Urriaren 15ean.Hitzal-
dia, bideo emanaldia eta
tertulia. 19:00etatik aur-
rera, Atekabeltzen.

DONEZTEBE
‘Dementzia duen pertso-
narekin komunikazioa’
Urriaren 19an.Hitzaldia
16:00etan Doneztebeko
Mankomunitateko areto-
an. AFAN elkarteak eta
Malerrek Osasun
Etxeak antolatua.

LESAKA
‘Umorea txapelketan’
Urriaren 23an.Unai
Iturriaga hizlari, Harrion-
doan 19:00etan. Bortzi-
rietako Bertso Eskolaren
urteurrenaren baitan.

DONEZTEBE
‘Ta Malerrekan ze?’
Urriaren 24an.Malerre-
kako oraina eta etorkizu-
nazmahaiingurua egi-
nen dute ,11:30ean, Er-
nadi Rocken baitan.

ELIZONDO
‘Brasilgo nekazal
borroka eta borroka
feminista’
Urriaren 29an. Saioa
Iraola eta Beatriz Ca-
sadok hitzaldia eskai-
niko dute arratsaldeko
7etatik aitzinera
Arizkunenean.

Lehiaketak
LESAKA
Beti Gazteren argazki
lehiaketa’
Urriaren 31ra arte aur-
keztu litezke lanak.

BAZTAN-BIDASOA
Ehiza jardunaldi
grastronomikoen baitan
Argazki lehiaketa
Azaroaren 29ra arte
egonen da argazkiak bi-
daltzeko aukera. Lehen-
dabiziko edizioa da aur-
tengoa. Xehetasunak
17. orrialdean

Ikuskizunak
ZUGARRAMURDI
Lezeetan emanaldia
Urriaren 24n, Erra-
mun Martikorena, Iru-
ñeko Orfeoiko kideak,
Mikel Markez eta
Baztango, Sunbillako
eta Igantziko dantzari-
ak igoko dira oholtza-
ra 20:00etatik aurrera.

Zinea
LEITZA
‘Alabama Monroe’
Urriaren 23an, eta
25an

‘Nebraska’
Urriaren 30ean eta
azaroaren 1ean filma
ikusgai. Ostiraletan
22:30ean eta igande-
tan 19:30ean.

ARANTZA
‘Denok akuriak’
Urriaren 25ean, do-
kumentala Baskulan
17:00etan.

ELIZONDO
‘Larre motzean’
dokumentala
Urriaren 15ean, arra-
tsaldeko 7etan Arizku-
nenean.

Jardunaldiak
BAZTAN-BIDASOA
25. Ehiza jardunaldi
gastronomikoak
Urriaren 25etik aza-
roaren 29ra eginen
dira. Baztan-Bidasoa
Turismoak antolatuta.
Xehetasunak 17.orrial-
dean.

LEITZA
Mikologialdia
Urriaren 19tik 25era.
Xehetasunak 32. orri-
aldean

SARA
Usoaren besta
Urriaren 18tik 25era.
Xehetasunak 647.alean.

Kontzertuak
DONEZTEBE
Ernadi Rock jaialdia
Urriaren 24an, Eztan-
da, Egurra eta kitto,
Txapelpunk, Orreaga
778 eta Tirri&tery DJ
ariko dira 22:30etatik
aurrera.

IGANTZI
Arturo Kanpion
abesbatzaren emanaldia
Urriaren 24an, Txan-

›
LESAKA | 2015.10.24
Bertsoen bueltan mende
laurdeneko ibilbidea ospatuz

Bortzirietako Bertso Eskolak
25. urteurrena ospatuko du
urriaren 24an. Bezperan Unai
Iturriagak hitzaldia eskainiko
du Harriondoan.

Ospakizunak

LEITZA | 2015.10.25
Udazkeneko basoko altxorrak
karrapean ikusgai

Mikologialdiarenbaitan,egunhan-
dia izanen da igandea. Ehunda-
ka espezie biltzen dituen erakus-
keta mikologikoa, eskulan taile-
rrak,dastaketak...antolatudituzte.

Jardunaldiak

IGANTZI | 2015.10.24
Txantreako Arturo Kanpion
abesbatza elizan kantuan

Iruñeko abesbatzak kontzertua
eskainikodu20:30ean.Trukebat
izanen da eta Igantziko Abes-
batzaTxantreanarikodakantu-
an, azaroaren 28an.

Kontzertuak

urriak 15 - urriak 29

PROPOSAMENA
BERA
Zentzumen guztiekin
gozatzeko eguna

Lurrak emandako frui-
tuak ikusteko, dasta-
tzeko, erosteko... au-
kera izanen da 29. edi-
zioa beteko duen lurra-
ren egunean. Giroa
alaitzeko trikitilariak,
txistulariak, txaranga...
ibiliko dira karrikaz ka-
rrika eta bertsolariek
eta dantzariek ere
saioa eskainiko dute.
Barazki, gazta, sagar-
do eta barazki-opil le-
hiaketa ere izanen dira
urriaren 25ean Beran.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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treako abesbatza eli-
zan ariko da kantuan
20:30etik aurrera.

Ospakizunak
BERA
Euskara Mankomunita-
teak 25 urte
Urriaren 12tik 16ra,
ekintzak antolatu
dituzte Kultur Etxean.
Xehetasunak
24.orrialdean.

BAZTAN
Nafarroa Oinez
Urriaren 18an. Baztan
Ikastolak antolatuta.
Xehetasunak 33.orrial-
dean eta 647 alean.

LESAKA
San Fermin jubilatu
Elkartearen eguna
Urriaren 23an.
Egitaraua 20.orrialdean.

BERA
Lurraren eguna
Urriaren 25ean. Egun
osoan zehar ekitaldiak
izanen dira. Xeheta-
sunak 19.orrialdean

LESAKA
Bortzirietako bertso
eskolaren 25.urteurrena
Urriaren 25ean,
ikasle eta ikasle ohien
argazkia, bazkaria,
ekitaldia... xehetasu-
nak 20. orrialdean .

ARIZKUN
Kirikoketa besta
Urriaren 24an. Jo ala
jo Kultur taldeak 16.
urtez antolatu du besta
berezia. Egitaraua 35.
orrialdean.

ARANTZA
Baserritarren eguna
Azaroaren 1ean.
Ekaitza elkarteak
antolatuta, 20. edizioa
da aurtengoa.

Arto artian musika txikiak eta eskulanak bana-
tzeko sortutako katalogoa da. Ez dago musi-

ka estilo jakin batean oinarritua, bere helburu
nagusiagure inguruotakozenbait artista interesga-
rriren eta pertsonalen soinu-lanak sustatu eta
banatzea da. Bertan autoekoizpenak eta disketxe
txikiek argitaratutako grabaketak topatuko dituzte
erabiltzaileek. Izan ere, izaera horiek dituzten
mugak gainditu nahi dituzte web guneko ardura-
dunek katalogo honekin.

Bueltan da Bi Bala. Bueltan da Alegia, Ataun
etaOrioko kideakbiltzen dituen laukotea. Ka-

leratu zuten aurreneko diskotik urtebete ere iga-
ro ez denean (Wasabi, 2014), bigarren lana gau-
zatu eta argitaratu dute, Gure eroyak izenarekin.
Aitzol Barandiaran ataundarra eta Iñaki Gurru-
txaga oriotarra dira abesteaz arduratzen direnak.
Biak bertsolariak, azkenak gitarra jotzeko ardu-
ra ere bere gain darama. Hauetaz gain, Xabier
Etxeberria “Pitxu” (baxua) eta Julen Goikoetxea
(bateria) musikariek osatzen dute taldea. Jasan-
go ote du Euskal gizarte posmodernoak bertso-
lari rockero hauen enbata?

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Autoedizioa, 2015

Gure eroyak

Musika

BI BALA

Musika txikien
katalogoa

Internet

WWW.ARTOARTIAN.ORG

Maitasuna, zeloak, altruismoa, egoismoa, in-
bidia, erresumina, beharra, kariñoa, men-

pekotasuna, miseria, errua, plazera, damua, de-
sesperazioa, nartzisismoa, beldurra, neurosia,…
sentimendu- sorta zabalaren sorleku dira harre-
manak, eta horiek denak eta askoz gehiago age-
ri ditu eleberri honetako protagonista Bertak, be-
re bizitzaren errepasoa egin eta inportanteak izan
diren pertsonekiko solasean: ama, aita, alaba,
senarra, amama, anaia, maitalea, laguna…

Elkar, 2015

12etan bermuta

Liburua

OSORO, JASONE

DONEZTEBE
Ernadi Rock
Urriaren 24an, Gazte
Asanbladak hirugarre-
nez antolatu du jaial-
dia. Egitaraua 26.
orrialdean.

Ibilaldiak
ARANTZA
Arbolak ezagutzeko
ateraldia
Urriaren 16an.
Parketik abiatuta
16:30ean.

LEITZA
Leitza kaxkoz kaxko
zeharkaldia
Urriaren 18an.
Mendibil BTT taldeak
antolatuta. Irteera
09:00etan Plazaolako
estaziotik.

BERA
Kottoren
10.urteurrenean
ateraldia
Azaroaren 1ean. Goi-
zeko 10:30ean Altza-
teko plazatik abiatu
eta mendi irteera egi-
nen da Otsandara.

SARA
Urri arrosaren baitan
mendi ibilaldia
Urriaren 18an.
09:30ean abiatuko da.

Kirola
LESAKA
Aginako VI.igoera
Urriaren 31n. Goizeko
8:30ean hasita. Xehe-
tasunak 44.orrialdean.

ELIZONDO
Euskal Herriko
II.Mailako Aizkora
txapelketako finala
Urriaren 30ean. Egu-
erdiko 12:00etan hasita
Iriarte pilotalekuan.
Sarrerak: 10 euro.
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na, trasteroa, garajea,
berogailu instalazioa,
igogailua.Mobleztatua.
Argazkiak fotocasan.
Errenta, hilean 350 eu-
ro. �661898970.
BERA. Altzate plazan
85 m2ko etxebizitza
errentan eman nahi da.
Igogailuarekin, 3 loge-
la, egongela, sukalde
handia eta berogailua
di tu. � 685 727560
/�665 716126.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

Elizondon lanean ari
den neska bat naiz eta
logela/pisuabilatzendut
errentan hartzeko hila-
betebatzuetarako.�618
207297.

GARAJEAK/LOKALA
errentan emateko

DONEZTEBE.Herri sa-
rrerandagoen165m2ko
lokal komertzialaerren-
tanemanedosaldunahi
daerretiroagatik.Hagitz
argitsuada,erakusleiho
ederrekin.Interesatuek
deitukonpromisorikga-
be �630 510918 tele-
fonora.

BERA. Julio Caro Ba-
rojakarrikan10.ean,ba-
jera haundia errentan
eman nahi da. Hagitz
argitsua. Ura, arginda-
rra eta komun ttiki bat

LESAKA. Pisua salgai,
herri erdian,eguzkitsua
eta oso ondo kokatua.
Hall, sukaldea, arropa
zintzilikatzeko tokia, 2
logela, egongela han-
dia, komuna eta traste-
lekua. Aukeran garaje
plaza, beste trasteleku
batekin. Igogailua ga-
rajeraino. Sarbideetan
oztoporikgabe.186.000
eurotan. �657708866.

ELIZONDO. Pisua sal-
gai. �639 419955.
ERATSUN.2bordasal-
gai, bere lurrekin. Goi-
zezdeitu.�620676886.
LESAKA. 98 m2ko pi-
suasalgai,3 logela,bai-
nugela, egongela, su
bajuarekin. Sukaldea
despentsarekinetamo-

inguruko lur eremuare-
kin. Herritik 5minutura.
Mobleztatua. Errenta,
hilean 490 euro. �661
898970.
ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua errentan eman
nahida.Logelabat, jan-
gela-egongela, sukal-
deaetabainugelarekin.
Urbanizazioantenispis-
ta eta igerilekua ere ba-
daude. �647 237186.
BERA. Logelak eta
apartamentua errentan
emateko.�654385363.
LESAKA. Ote karrikan
pisua errentan eman
nahi da. Sukalde elek-
trikoa eta beheko sua,
ganbara,balkoiaetaba-
jerarekin.�661262531.

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua errentan eman
nahida.Urbanizaziopri-
batuan, igerileku, tenis,
frontoi eta jardin komu-
nitarioekin. Azken so-
lairua.Egongela-sukal-
dea, logela bat, komu-

bleztatua. Igogailuaeta
buelta osoan balkoi
ederra.Bizitzerasartze-
ko prest. �609 445769

ETXEBIZITZAK
erosi

ZONALDEAN. Etxea,
baserriaedobordaero-
siko nuke. Ez du inpor-
tazeinegoeratandago-
en. �626 226774.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA. Logelak alo-
katzenditugu (asteoso-
rako), sukaldea ibiltze-
ko aukerarekin. Prezio
berezian zonaldean la-
nean ari direnentzako.
Urritik aitzinera. Galde-
tu konpromisorik gabe.
�948 637862 / �678
855056.
ETXALAR. Etxebizitza
unifamiliarra errentan
emannahi da, sukalde-
egongela, bi logela, bi
komun,portxeaetaetxe

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua salgai, 90 m2ko
azalerakoa. Etxe mo-
bleztatua, berogailua,
igogailua eta trastele-
kuarekin.3 logela,egon-
gela, sukaldea eta bai-
nugela ditu. 90.000 eu-
ro negoziagarriak. Eta
60 m2ko bajera ere sal-
gai 15.000 eurotan.
�948 585036.

BERA.KanttonBerrika-
rrikan77m2kopisuasal-
gai. 2 logela, bainuge-
la1,egongelaetasukal-
dea despentsarekin.
Igogailuaetabueltaoso-
an 55.92 m2ko terraza-
rekin. Berritu beharra.
�948 637359.

ELIZONDO.Akullegika-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezio oso eko-
nomikoa.�646774117.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58
info@ttipi.eus edo erran.eus

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta
INTERNETen hilabete batez agertuko da

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-
rriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 26 €

Zerri gizena
1,155 € kiloa.

Zerramak:
0,410 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,06
1.koa 3,90
2.koa 3,62
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,23
1.koa 3,97
2.koa 3,80

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 150,00
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 180,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,60/8,60
8-10 kilokoak: 7,30/7,50

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(irailaren 25etik urriaren 2ra bitarteko prezioak)
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MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
salgai

Txerri bat saltzen dut,
kanpoanhaziaetaetxe-
ko janari eta barazkie-
kin.90batkiloditu�948
637862 /�678 855056.
LEITZA. Hiru ahari sal-
gai. �626 660675.

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA. Hilabeteko za-
kurrak oparitzeko.�948
510224.
Zakurra oparitzeko.
�636 586335.

ANIMALIAK
denetarik

Collie zakurkume bila
nabil. Arra bada hobe
eta aita eta ama Collie
arrazakoak izatea.�687
222320.

DENETARIK
salerosketak

Saxofoi bat erosiko nu-
ke,haurrakikastekoera-
bili dezan.AhalbadaYa-
maha yas modeloa.
�639 869312/ �948
610504
SUNBILLA. Su egurra
salgai, loteanedoxehe-
tua. �659 867287/ 699
461394.

ERATSUN.Lurrekosua
salgai bere kristalerare-
kin. 150 euro. �948
615014/�618 328079.

dauzka.Prezionegozia-
garria. �948 630257
BERA. Bidasoa karri-
kan, Telefonica ondo-
an, 35m2ko garaje itxia
errentan eman nahi,
erosteko aukerarekin.
�664 266 131.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

ZERBITZUAK
Psikoanalista

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Ingurumen Zientzietan
LizentziatuanaizetaBi-
garren Hezkuntzan Ira-
kasle izateko Masterra
dut.LehenHezkuntza,
DBHetaBatxilergoan,
Matematika, Natur
zientziak, Kimika, eta
Fisikaeskolapartikula-
rrak ematen ditut. Inte-
resikbaduzu,deitu ino-
lako konpromisorik ga-
be �637 992570.

LANA
eskariak

Gizonezkoalanbilada-
bil. Asteburuetan egun
osoan eta astean zehar
arratsaldekozazpietatik
goizekozazpiakarteari-
tzekodisponibilitateare-
kin. Gidari profesionala
lanbidez, adineko eta
haurrak zaintzen, ospi-
taletan gaua pasatzen
eta obrako lanetan ere
esperientziaduena.�697
246133.
ELIZONDO eta INGU-
RUAN. 42 urteko ema-
kumea eskaintzen da
adinekopertsonakzain-
tzeko orduka edo inter-

na beza l a . � 644
879012.
Elizondo eta inguruan,
lan bila dabilen emaku-
meakadinekoak zain-
du edo komertzioren
batean lan egin nahiko
luke. Behar izanez ge-
ro deitu. �606 552350.
Esperientziadun neska
eskaintzen da haurrak
zaindu, adinekoak
zaindu edota etxeko
lanak egiteko. Intere-
satuak de i tu �672
568522.
Emakumea lanbilada-
bil interna edo ordu-
ka. Adinekoak eta hau-
rrak zaintzen esperien-
tziaduna.Garbiketaeta
zerbitzari lanakeginedo
lanbideberriak ere ikas-
tekoprest.�631369825.
Lan bila dabilen gizon
bat naiz. Sektore des-
berdinetanesperientzia
daukat:eraikuntzan,ba-
soko lanetan, garraio-
lari, abeltzaintzan…
prest nago edozein
sektoretan lan egite-
ko.Disponibilitateosoa.
Interesa duenak deitu
�608 720859.

LANA
eskaintzak

URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxean zer-
bitzaria behar da. Fran-
tses pixka bat jakitea
beharrezkoa da. �948
599039.
URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxeansukal-
dari laguntzailea behar
da. Esperientziarekin.
�948 599039.
Malerreka edo Bortzi-
r ie tan, eskualdeko
pertsona bat behar da
fruta-dendabatean lan
egiteko. Bidali curricu-
luma kifrut@gmail.com
helbidera.
BERA. Ibardingo Beola
etxean zerbitzaria eta
dendan lanean aritzeko
jendeabehardaastebu-
ruetan.Interesadutekbi-
dali Curriculuma beola-
etxea@gmail.comera.

ZugarramurdikoGraxia-
naaterpetxean logelak
garbitzeko pertsona
bat behar da. Interesa
dutenek�699931072ra

deitu edo idatzi info@-
graxiana-aterpea.comera.

LESAKA. Atxaspi ho-
telean garbitzailea be-
har dugu. Interesatuek
deitu�948637536/647
456611 edo idatzi hote-
la@atxaspi.com-era

MOTORRAK
salgai

Suzuki Vitara 1.9 ko-
txea salgai. Ongi zain-
dua. �948 637912.

ETXALARko UDALA
HERRIKO OSTATUA
ERRENTAN EMATEA

Udal honek lehiaketa irekirako deia egiten duHerriko os-
tatu eta jatetxea errentan emateko.
– Errentamenduaren iraupena: 5 urte, luzagarria.
– Hileko errenta: 365,00 euro lehenengo urtean, eslei-
penetik kontatzen hasita. Bigarren urtetik aurrera, hi-
leko errenta 600 eurotik gorakoa izanen da (Udalba-
tzak onartuko du kopuru zehatza). Kopuru horiei da-
gozkien BEZa ezarriko zaie.
–Lehiaketanbaloratukodiraustiapenproiektuaetaeskain-
tza ekonomikoa.
– Behin-behineko fidantza: 600,00 euro.
– Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza pleguan adie-
razten direnak.
– Proposamenak aurkezteko epea: 2015/10/23ko
12:00ak arte.
– Baldintza plegua interesatuen eskura dago Udaletxe-
an eta udalaren web orrian (www.etxalar.eus)

Etxalar, 2015eko irailaren 30ean
Alkatea, Miguel Mª Irigoien Sanzberro

OSOKO BILKURAREN
AKORDIOA
–HIRIGINTZA–

Udaleko Osoko Bilkura-
ren akordioa, 2015eko
irailaren 24koa:
Udal Plan Orokorraren
aldaketa xehekatua, Ille-
kueta 18.ean (223-224
lurzatiak, 11. poligonoa),
hasiera batez onestea.
Espedientea jendaurre-
an izanen da hilabete ba-
tez, dagokion iragarkia
NAOn argitara ematen
direnetik.

Bera, 2015.10.02

ALKATEA,
Josu Iratzoki Agirre
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo
20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,36€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Aunitz urtez
AMAIA! Urriko
bertze neska-
txaz nola atzen-
duko ginen?
Muxu haundi
bat lankideen
partez eta ongi
pasa!

Urriaren 12an,
57 urte bete ditu
JM IRAZOKIk.
Zorionak auzo-
ko lagunen par-
tetik. Txanpaina
noiz?

Iruritako MIKEL AGUERRALDEk,
urriaren 6an urte bat bete du.
Zorionak eta aunitz urtez
Donamariko familiaren partetik eta
muxu handi bat.

AROA BERTIZ

JUANENEAk 5
urte bete ditu
urriaren 3an.
AUnitz urtez eta
muxu haundi
bat Sunbilla eta
Saldisko fami-
lien partetik.

PABLO IRAZOKI OLAIZOLA

urdazubiarrak 11 urte bete ditu
urriaren 10ean. Zorionak eta
muxu handi handia Sunbillatik.

Urdazubiko ZUHAITZ BAZTERRIKA

MASKOTENAk eta PABLO IRAZOKI

OLAIZOLA k 13 eta 11 urte bete
dituzte urriaren 7 eta 10ean.
Zorionak biei eta musu haundi
bana Landibar auzokoen eta zuen
Mixina katuaren partez.

Urdazubiko PABLO IRAZOKI

OLAIZOLARI zorionak urriaren 10ean
urteak bete dituelako eta 11 muxu
handi gure mutiko maiteari etxe-
koen partez.

Goizuetako
JARE IBARRA
TABERNAk 4 urte
beteko ditu
urriaren 27an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik!

ASIER 6 urte
beteko dituzu!
Aunitz urtez fami-
lia guziaren par-
tetik eta muxu
haundi bat
Naroan partez.
Ongi pasa eguna
eta ongi ospatu!

IORITZ

IGUZKIAGIRREk 3
urte beteko ditu
urriaren 27an.
Aunitz urtez atta,
ama eta berexiki
Ainereren parte-
tik. Muxu haundi
bat!

Sunbillako XUBAN JAUREGI

GARTXITORENAk 5 urte beteko ditu
urriaren 28an. Urte askoz eta ongi
pasa eguna. Ah, eta prestatu biz-
kotxo goxo goxoa. Muxu potolo
bat, Doneztebeko familiaren par-
tetik eta bereziki osaba Koldoren
partez.

Sunbillako AIMAR VERTIZ BABACEk
urriaren 22an 2 urte beteko ditu.
Zorionak bihurritxo! 2 muxu potolo
Sunbilla eta Urrozko familiaren
partetik eta berexiki zure arrebatxo
Nahiaren partez, prestatu afari
goxoa!

Zorionak ENERITZ! Urriaren 23an sei
urte beteko ditu.Muxu eta besarka-
da haundi bat aitatxi eta amatxiren
partetik.

OLAIA HITA ARANGUREN igantziarrak
urriaren 18an 3 urte beteko ditu.
Aunitz urtez gure printzesa. Muxu
potolo pila attatto, amatxo, Ainara
eta gainontzeko familia guztiaren
partez. Ongi pasa eguna eta pres-
tatu berendu goxoa guztiontzat!!
Muxu aunitz printzesa!!

Berako ATATXI

SEBASek urteak
beteko ditu
urriaren 18an
Zorionak ATATXI!

OINATZ eta ADUR AROZENA ELRIOk
urteak beteko dituzte urriaren
22an. Zorionak bikote! Ongi ospatu
zuen bigarren urtebetetzea. Muxu
haundi bat familiaren partez.

Zorionak INTZA BERTIZ URRIZA zure
3. urtebetetzean. Muxu haundi bat
Narbarteko familiaren partez bere-
xiki Ugaitz, Arene eta Oierren par-
tez. Merendola goxoa prestatu!

Aupa JOSEBA! Urriaren 11n urteak
beteko dituzu!Zure familia eta lagu-
nen partez aunitz urtez! Ongi pasa.
Euskal Presoak Euskal Herrira!

Aurtizko MATTIN

LEIZAk urriaren
16an 5 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
familia guztiaren
partetik eta ongi
pasa eguna.

Ongi etorri ITZEA eta zorionak gura-
soei! A ze lore politta jaio den
gipuzkoar eta napar baten lotura-
tik. Gozatu familia! Txokolatezko
muxu pottoloak!

ORONOZ.Egurraxehe-
tua salgai. Pagoa eta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Bigarren eskuko mu-
sikainstrumentuaksal-
gai: akordeoiak, tekla-
tuak, gitarra elektrikoak
eta gitarra akustikoak.
Informazio gehigorako
�620 468282 edo itu-
rriabilly@gmail.com.

DONEZTEBE. Hiru su-
kalde ditugu salgai. Di-
seinu modernoa, Siles-
toneenzimerarekin, ka-
litatehandikoak.Ezeza-
zu galdu aukera bikain
hau! Informazio gehia-
gorako �630 510918.

Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
borobildunarekin. �948
585036.

Bereta eskopeta sal-
gai. AL-391 URIKA-2/
TEKNYS mode loa .
2012koabenduaren7an
erosia.Tiro oso gutxi
egindakoa eta oilago-
rretan bakarrik erabilia.
P rez ioa : 700 euro .
Interesa baduzu deitu
� 647525516

DENETARIK
galdu/aurkituak

Belarrikoaparatuaedo
audifonoagaldudutBe-
ran.Norbaitekaurkitzen
badu, dei dezala mese-
dez �948 630765..

BERA.TokiOna institu-
tuko aparkalekuan gil-
tzapareaaurkituda. Ja-
beak institutuko sarre-
ran galdetu dezake.

Beran betaurreko gra-
duatuak, patilla pasta
beltzekoak, aurkitu di-
tuzte Berako postetxe-
arenondoan.Zureakba-
diradeitu�948630177.

MMEERRKKAATTUU TTTTIIKKIIAA

Altzako ITXASOk 6 urte beteko ditu
urriaren 20an. Aunitz urtez aitatxi,
amatxi eta osabaren partez. Etorri
zaitez bisitan, lata ematera!
Esperoan egonen gara!

Inbiriarik izan ez dezazun... zuri
ere zorionak ARANTXA, urriaren
28an urteak beteko dituzulako.
Simona jarri behar genizun
Arantxaren partez... Ongi pasa!

Urdazubiko LEIRE

GOMEZ GOIETXEk
12 onddo beltx
bilduko ditu urria-
ren 18an. Aunitz
urtez eta musu
mukuru bat fami-
lia guziaren par-
tetik!!
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